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 األيات األستشهادية

20إىل األية  17سورة الغاشية من األية   

9سورة الزمر األية   -  11سورة المجادلة األية   

  9سورة الحشر األية 

128إىل األية   125سورة النحل من األية   
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 قال رسول هللا صىل هللا علية وسلم : 

" من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا إىلي الجنة ، 
وفضل العالمعىلي العابد كفضل القمر ليلة البدر عىلي سائر 
رثوا دينارا الكواكب ، وأن العلماء هم ورثة األنبياء وأن األنبياء لم يو 

 وال درهما ، وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر "

 

  
 

 قال رسول هللا صىلي هللا علية وسلم لعىلي بن أبى طالب : 

 
 
 "فو هللا ألن يهدى هللا بك رجآل واحدا خير لك ممن ان يكون

ُمر النعم "
ُ
 ح

 

 
 

من كرب "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة 

 الدنيا و األخرة ، 
ى
يوم القيامة ، ومن يش عىلي معش يش هللا عليه ف

 وهللا
ى
 عون العبد ما كان العبد ف

ى
عون أخيه " ف  

 

  

 األحاديث الشريفة المقررة 

 الحديث األول 

ي الحديث 
ى
  الثاب

  الثالثالحديث 

 اللهم صل وسلم وبارك عىلي سيدنا محمد
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 قال رسول هللا صىلي هللا عليه وسلم : 

 ، ومن كان عنده  " من كان عنده فضل ظهر 
ُ
فليعد به عىلي من ال ظهر له

له " فضُل زاد فليُعد به عىل من ال زاد   

 

 

 

 قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم : 

الِن ، فيقول أحدهما :اللهم "  ى  فيه إال ملكاِن ييى
ُ
 العباد

ُ
ما من يوم يصبح

 
 
  اعط منفقا

 
()متفق عليه"   تلفا  خلفا ، فيقول األخر : اللهم اعط ممسكا  

 

 

 

  

 

 

  

 

الخامسالحديث   

الرابعالحديث   
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 ملخص الدرس سؤال وجواب : -

  بت الشمس  من األرض أو أبتعدت عنها درجة واحدة ماذا يحدث إذا أقير

ئ .  ئ ، ولو ابتعدت لتجمد كل شر ق كل شر بت الشمس من األرض لحير  لو أقير

 
 مخلوقات هللا ؟ 

ى
 ما الذى يؤدى إليه التأمل ف

 يؤدى إىلي تقوية العقيدة واإليمان باهلل . 

 
 جسمك ما يدل عىلي وجود هللا وضح ذلك ؟ 

ى
 ف

 يتحدث ويت
 
ذوق الطعام وأنف تشم بها فيه قلب ينبض ولسانا

ى تمشر بهما ويدين تعمل بها ، وكل ذلك يدل عىل وجود هللا.   ورجلير

 
 للقمر ثالثة أسماء أذكرهما ؟ 

ي  هالل  :   يطلق عىلي القمر أول الشهر العربى

ي  بدر     :   من الشهر العربى
 يطلق عىلي القمر ليلة الرابع عشر

ة من محاق  :   اللياىل األخير
ى
ي  .  يطلق عىلي القمر ف  الشهر العربى

 
 مخلوقات هللا ؟ 

ى
 لماذا دعانا القران الكريم للتامل ف

 للوصول إىل اإليمان بوحدانية هللا تعاىل . 

 الوحدة األوىلي 

 الدرس األول 

يك له  هللا سبحانه واحد ال شر
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 الكون ، أذكر ثالثة ؟ 
ى
 تتعدد مظاهر قدرة هللا تعاىل ف

 خلق اإلنسان من العدم .  -

 خلق السموات بغير عمد وبسط األرض .  -

 أخرج النبات من األرض .  -

 ألنهار . خلق البحار وا -

 
 ق الشمس ومن أى جهة تغرب ؟  من أى جهة تشر

ق ق .  تشر  من جهة الشر

 من جهة الغرب .  تغرب

 
 ماذا يحدث لو لم يخلق هللا الجبال ؟ 

 ألضطربت األرض . 

 
 الكون ؟ 

ى
 كيف تظهر الكواكب والنجوم ف

 تظهر بأنتظام دقيق . 

 
 حل تدريبا ت الكتاب المدرش

 

 -ة : أمأل الفراغات بكلمه مناسب

 من جهة  -
 
ق دائما قالشمس تشر  . الغرب وتغرب من جهة  الشر

 القمر يبدأ  -
ً
  ثم يصبح  هالال

 
 ثم بدرا

 
 . محاقا

 ال يتغير . ثابت يسير الكون عىل نظام  -
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 (×أو ) (  √ضع عالمة ) 
 

  ى الشمس واألرض ثابتة ال تتغير  (√)               المسافة بير

  صنع الطبيعةاختالف ألوان البشر وأشكالهم ، من      (×) 

  تنظيم الكون وترتيبة نشأ عن حكمه وقدره               (√) 

 

ى  ى القوسير  -: تخير األجابة الصحيحة مما بير
 

  تظهر بأنتظام الكواكب والنجوم . 

  –تظهر بأنتظام ) 
 
 ( –ال تظهر مطلقا

 
 تظهر صيفا

 

  اول الشهر العربى 
ى
 يبدأ القمر ف

ً
 هالال

 
 
  –)بدرا

ً
 ( –هالال

 
 محاقا

 

  أول الشهر 
ى
 الهجرى يظهر القمر ف

 (الهجرى  -القبىط  -) الميالدى 

 
 الملك ؟

ى
يك ف  ماذا يحدث إذا كان هلل شر

ئ عىل وجه األرض واضطرب نظام الكون .   لفسد كل شر

 
 فكيف نحافظ عليها ؟ –عز وجل  –األزهار مظهر من مظاهر قدرة هللا 

 وننصح الناس بعدم قطفها . عدم قطفها ونحافظ عليها ونعتنى بها 

 

 

 

 اللهم صل وسلم وبارك علي رسول هللا
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 ملخص الدرس سؤال وجواب : -

- : 
ر
 أكمل ما ياب

  ئ نتوجه إىل هللا سبحانه بالدعاء ألنه هو   .  خالقنا وقادر عىل كل شر

  
ى
 الدنيا المؤمن يوفقه هللا ف

ى
 . األخرة ويكافئه ف

  ى ألنه يتصف بـأنه  . غفور رحيميتجاوز هللا سبحانه وتعالة عن المخطئير

 الدنيا يك 
ى
ى ف ئ هللا تعاىل المحسنير

ى
 . واألخرةاف

  النافع يجب عىل المسلم ان يتعلم العلم . 

 

منك أجر المحسنينا   رب إن نحسن فهبنا       

اـــــــا أو نسينــــا           أو جهلنـــــــــاوز إن أسأنــــوتج  

 :  أعطنا او امنحنا   معنى ) هبنا ( -

 : اعف أو أصفح  معنى )تجاوز( -

 ى ؟ ي البيتير
ى
 ماذا يطلب الشاعر من هللا سبحانه وتعاىل ف

 أن يعطينا إذا احسنا وأن يتجاوز إذا أسأنا أو نسينا . 

  كيف يكون األحسان إىل كل من :- 

 حياتهما وبعد مماتهما .  الوالدين : 
ى
 طاعتهما و اإلحسان إليهما والدعاء لهما ف

ان :   م  والتعاون معهم . مشاركتهم األفراح األحزان والسؤال عنه الجير

 مشاركتهم األفراح واألحزان والسؤال عنهم وزيارة المريض . األصدقاء : 

 الوحدة األوىلي 

 الدرس 
ى
  الثاب

ى "" نشيد إله ال عالمير  
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  خطأ نتيجة السهو او النسيان ؟ 
ى
 ماذا يفعل المسلم إذا وقع ف

 يتجه إىل هللا بالتوبة ويدعو هللا ان يسامحه . 

 
  الشاعر محب لوطنه حريص عىل نرصته ، من اين تفهم ذلك ؟ 

 من قول الشاعر 

 وانرص اللهم قومي     نرصك الحق المبينا 

 
  قول الشاعر " رب جملنا بعلم " ؟وضح ما تقول ؟ 

ى
 ما رأيك ف

رأى جميل ، يدعو هللا أن يزينه بالعلم النافع الذى يكون سبب لسعادته 

 الدنيا واألخره . 
ى
 ف

 
  ى ؟  من الذى يجيب دعاء السائلير

 هللا عز وجل . 

 
  ى ؟لماذا يتجاوز هللا عن ا  لتائبير

 ألنه غفور رحيم . 

 
  ( ضع عالمة√ ) او عالمة: )×(- 

 حاله المصائب فقط  -
ى
 (×)              ندعو هللا ف

 (√)          الدعاء إىل هللا أن يكون بخشوع تذلل -

 (×)                 العلم النافع هو علم الدين فقط  -

 (√)              نتوجه إىل هللا بالدعاء ألنه خالقنا  -

 الدنيا واألخره -
ى
ئ هللا المقرصين ف

ى
 (×)           يكاف
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 يذكر األيات واألحاديث النر تحث عىلي طلب العلم

  ما واجب المسلم نحو العلم ؟ 

 أن يتعلمه ويعلمه لألخرين . 

 
   كيف تقاس المم تقدمها او تخلفها ؟ 

 . تقاس بالعلم واإليمان ، واألمم الجاهله يسهل السيطره عليهم 

 
 ما نوع العلم الذى يجب ان يتعلمه المسلم ؟ 

 العلم النافع سواء كان علم الدين أو علم الدنيا . 

 
 ما جزاء من يسلك طريق العلم ؟ 

 إىل الجنه . 
 
 ييش هللا له طريقا

 
  : أكمل ما تحته خط- 

 

 القمر ليلة البدر عىل سائر الكواكب فضل العالم عىل العابد كفضل  -

ة - المدارس والجامعات والكتب واألطالع منها  طرق طلب العلم كثير

 . والقراءة والمساجد 

 . صدقة وتعليمه جهاد والبحث عنه عبادة  ، وطلبه خشية تعلم العلم  -

 

 الوحدة الثانية 

 الدرس األول

 طلب العلم فريضة
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   المسلم ال يكتفى بتعلم العلم بل عليه أن يعلمه للناس )هات من

 الحديث ما يدل عىلي ذلك (؟

 :  قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم لعىل بن ابى طالب

مُر النعم  "
ُ
 خير من أن يكون لك ح

 
 واحدا

ً
 " فو هللا ألن يهدى هللا بك رجال

 
  ى المجتمع المتعلم والمجتمع الجاهل من حيث نظره العالم ؟  قارن بير

دولة قوية تنهض بالعلم وال يستطيع السيطرة عليه وال  المجتمع المتعلم : 

اف ثرواتها .  ى  خداعها وال استيى

اف ثرواته . ي المجتمع الجاهل :  ى  سهل السيطرة عليه وخداعه واستيى

 
   ( ضع عالمة√  ) ( أو×) 

ى وحدهم عىل طلب العلم  -  )×(               حث هللا المؤمنير

 )×(                                  تقاس األمم بما لديها من أموال  -

 اإلسالم هو العلم الدينى فقط -
ى
 )×(         المقصود بالعلم ف

اف ثرواتها و اهله يسهل خداعها الج األمم - ى  (√)            أستيى

 
  : ى ى القوسير  -أختار ما بير

 العلماء ورثة ..........  -

 األغنياء ( –األقوياء  -األنبياء) 

 طلب العلم فريضة عىلي كل من ..........  -

 (مسلم ومسلمة  –مسلمة  –) مسلم 

مُر النعم هو ........  -
ُ
 ح

 المواشر ( –الذهب  –األبل الغالية ) 
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ى
 سورة القلم حفظ بالمعاب

 ما المقصود بــــــــ ن ؟ 

 قيل الحوت ، وقيل لوح من نور ، وقيل كسائر المخلوقات . 

 
 ما أول ما خلقه هللا ؟ 

 اول ما خلق هللا القلم ، وقال له أكتب القدر . 

 
 لماذا أقسم هللا تعاىل بالقلم ؟ 

 له . 
 
 وتكريما

 
يفا  تشر

 
 تعاىل رسوله الكريم ؟بم مدح هللا  

 أنه عىل خلق عظيم . 

 
 ماذا نتعلم من سورة القلم ؟ 

ورة تعلم العلم النافع وأهميه ثواب الصدقة .     نتعلم أهميه العلم ، وضى

 

 

 

 

 

 الوحدة الثانية 

 الدرس 
ى
الثاب  

 (سورة القلـــــــــــــــم(
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 عون أخيه (
ى
 عون العبد ما كان العبد ف

ى
 قال رسول هللا ) وهللا ف

يف إىل : -  يرشدنا الحديث الشر

  . أن يعاون المسلم اخاه المسلم ويكون معه عند الشدائد 

  . أن يسير المسلم عيوب أخيه المسلم وال يفضحه 

 

 الفصل ؟
ى
 كيف تساعد زميلك ف

  . إذا طلب منى خدمه أقدمها له 

  . ح الدروس  المذاكره وشر
ى
 أساعده ف

  أعاونه إذا طلب منى ذلك وأحفظ شه 

 
ح كيف يكون عون هللا للعبد ؟  أشر

 ماله وصحته . بأ
ى
 ن يهديه إىل سبيل الخير وطاعة هللا ويبارك ف

 
 منر يحتاج العبد إىل عون أخيه ؟

 إذا طلب منه المعاونة والمساعدة . 

 
ى ؟  مجتمع المسلمير

ى
 ما أثر هذا التعاون ف

ى أبناء الوطن الواحد ، ويزيد  ابط بير
يسود األمن و األمان والحب والير

 أما
ى
 ن . األنتاج وتعيش األمه ف

  الثالثةالوحدة 

األولالدرس   

 (ويؤثرون عىل أنفسهم(
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قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم ) ما من يوٍم يصبح العباد فيه إال 

 ويقول األخر اللهم 
 
 خلفا

 
الن فيقول أحدهم اللهم أعط منفقا ى ملكان ييى

)
 
 تلفا

 
 أعط ممسكا

 

 بم يدعوا الملكان ؟

  . له عما أنفقه 
 
 خلفا

 
 أن يعىط هللا المنفق رزقا

 يعاقب البخيل بالهالك والخسارة .  نأ 

 
 بم تنصح األغنياء بعد قراءتك هذا الحديث ؟

 أدعوهم إىل األنفاق وعدم البخل . 

 
 للمنفق ؟

 
ا  كيف يكون األنفاق خير

 ماله ويرزقه الخير الكثير ويحبه هللا والناس . 
ى
 أن يبارك هللا ف

 
 -ما معنى كل من : 

 يفضلون    :  يؤثرون      

 فقر وحاجة خصاصة    : 

 ه هللا ويحفظه يقييوق           : 

 

 خاشون مفلحون :           ،كرم      شح :     مضاد : 

 

 من المفلحون ؟

هم عىلي أنفسهم .   الفائزون برضا هللا وجنته ، ال يثارهم غير
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 كيف يتفر األنسان الشح ؟

ي سبيل هللا وال يلتفت إىل النفس األمارة بالسوء
ى
 ان ينفق ف

 
 -× ( :أو ) (  √ضع عالمة ) 

 

  م البد أن يعاون اخاه حنر يعاونه هللا المسل                    (√) 

   المال 
ى
 سبيل هللا هو نماء وبركة ف

ى
 (√)                   األنفاق ف

  أثر األنصار المهاجرين عىلي أنفسهم                                 (√) 

  الدنيا فقط 
ى
ى ف ئ هللا المحسنيير

ى
 )×(                                يكاف

   ى  )×(                                           البخل من صفات المؤمنيير

   وقت إخراج زكاة الزروع هو يوم الزراعة                          )×( 

   زكاه الزروع و الثمار مقدارها العشر لما سفر بماء المطر     (√) 

 
 

 

 

 

 

 قال سبحانه وتعاىل 

 " ادع إىل سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالنر ىه أحسن "

 

 أى صورة جاءت هذه األيه ؟ 
ى
 ف

 سورة النحل . 
 

 كيف ندعو إىل هللا ؟ 
 بالحكمة والموعظة الحسنة والقناع والدليل . 

  الثالثةالوحدة 

 الالدرس 
ى
ثاب  

 (بالحكمة والموعظة الحسنة(
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 ما سبب نزول األيه السابقة ؟ 

 غزوة أحد ، ومثلوا 
ى
ى حمزة عم الرسول ف كير عندما قتل المشر

 الرسول أن ينتقم لعمه . بجثته ، فأراد 

 
 -× ( :أو ) (  √ضع عالمة ) 

                 الحكمة واجبة فىل التعامل مع األفراد (√ ) 

                   العفو عند المقدرة من صور الضعف (× ) 

             يجب الخذ عىل يد الظالم بعنف وقسوة () × 

 ى عن الناس ى الغيظ والعافير  ( √)     ينرص هللا الكاظمير

 
 -ماذا يحدث إذا : 

 ى الناس ؟  أنتشر العنف بير

 المجتمع . 
ى
 عمت الفوضى وأنتشر الفساد والكراهيه ف

 لم يصيى الناس عىل بعضهم البعض ؟ 

اع والخصام والكراهيه .  ى  أدى إىل اليى

 ي ىه أحسن ؟
 الجدال بالنر

 قضيته بالعدل ورد عنه الظلم 
ى
 لحكم ف

 
 تعاىل ؟ ما أهم صفات الداعي إىل هللا

 القدرة عىل الحوار ةاألقناع .  –حسن الخلق  -العلم  

 
 من هم المحسنون ؟

 الذين يؤدون طاعة هللا عىل أحسن وجه . 
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 إىل قومه ؟ 
 
 لماذا أرسل هللا نوحا

   ليدعوهم إىلي عبادة هللا وترك عبادة األصنام . 

 

 إىل قومه أن أنذر قومك 
 
من قبل ان  قال هللا تعاىل )إنا ارسلنا نوحا

 يأتيهم عذاب أليم (
 األيه دليل عىلي رحمه هللا تعاىل بعباده وضح ذلك ؟

ى
 ف

 أرسال سيدنا نوح إىل قومه لينذرهم فبل أن يأتيهم العذاب . 

 
  ( ضع عالمة√  ) ( أو عالمة: )×- 

     قوم نوح لدعوته وأطاعوه               أستجاب  )×( 

    عبادة هللا       أتبع نوح عدة وسائل للدعوة إىل (√) 

                              كان قوم نوح يعبدون الشمس)×( 

               دعا نوح ربه أن يمهل الكفار حنر يؤمنوا)×( 

 
 ماذا كان عاقبة قوم نوح ؟ 

 . أغرقهم هللا بالطوفان

 
 ى ؟  ماذا طلب نوح من هللا لكل من الكافرين والمؤمنير

ك ع الكافرين :   من الكتفرين حنر ال يضلوا ان ال يير
 
ىل األرض أحدا

هم عن الحق   غير

ى :  ى .  المؤمنير  طلب من هللا ان يغفر للمؤمنير

  الرابعةالوحدة 

األولالدرس   

 (قصة نوح عليه السالم(
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  قال هللا تعاىل 
ى
 كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم ف

ى
)وإب

وا استكبارا (  أذانهم وأستغشوا ثيابهم وأضوا واستكيى
 لك ؟أشارت األيه الكريمة إىل موقف نوح من الدعوة وضح ذ

 

 عصيانهم ونفروا من دعوته وأنكروها 
ى
أى كلما دعاهم أزدادوا ف

وا أن يتبعوه  .  وأستكيى

 
  ى قال تعاىل ) يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنير

  ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا(
 وقارا : ال تخافون عظمة هللا                     معنى مدرارا : غزيرا 

 
 أليات بعض نعم هللا فما ىه ؟وضحت ا

انزل هللا عليهم المطر ، ويكير من األموال واألوالد لهم ، ويجعل لهم 
 حدائق وثمار وأنهار . 

 
 

 

 

 

 

   : ى ى القوسير   -أختار األجابه الصحيحة ما بير

 ........... كان حمزة بن عبد المطلب  -

 عم أبى بكر ( –ابن عم الننى  –عم الننى )

 دته من ............ أسلم حمزة بعد عو  -

 (الصيد  –التجارة  –)الحج 

 غزوة ........  -
ى
 استشهد حمزة ف

  الخندق ( –أحد  –)بدر 

  الرابعةالوحدة 

 الدرس 
ى
الثاب  

 (حمزة سيد الشهداء رضى هللا عنه (
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   ؟  ماذا فعل حمزة عندما علم بإذاء ابى جهل للننى

ب ابن أخى وأنا  به بالقوس شجت رأسه ، قال ترصى ذهب إليه وضى

 عىل دينه فخاف من حمزة وأعلن إسالمه . 

 
   : علل 

ى ؟كان إسالم  -  لألسالم ونرص للمسلمير
 
 حمزة عزا

بعد إسالم حمزة وعمر أستطاع المسلمون أن يجهروا بأسالمهم     

 .  يخفونه كانوا    بعد ان

 

 لقب حمزة بسيد الشهداء ؟ -

 غزوة احد وبعد موته مثلوا بجثته وحزن عليه 
ى
ألنه نال الشهادة ف

 الننى فلقبه بسيد الشهداء . 

 
 -:  مع التصويب  × () أو عالمة (  √ضع عالمة ) 

 

 × ()الصيد (            ) كان حمزة يحب السباحة ويمارسها   -

كون يهابون حمزة لقوته -  ( √)                              كان المشر

 × ()             ) وحشر (  قاتل حمزة هو أبو سفيان بن حرب -

 
  -أكمل : 

-  
ى
ول صىل هللا غزوة بدر ظهرت شجاعة حمزة وقوته فسماه الرس ف

 . أسد هللا عليه وسلم  

 غزوة أحد سماه الرسول  -
ى
 . سيد الشهداء بعد أستشهاد حمزة ف
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 ملخص الفصل األول سؤال وجواب

   أين كان دار خويلد بن أسد ؟ 

 مكة . 
ى
 ف

 
   صف دار خويلد بن أسد ؟ 

ن أصحاب معالية البناء ، واسعة الجنبات ، معروفة لمن يقصدها 

 السلطان والنعمة

 
   ؟ الكعبةعالم يدل قرب بيت خويلد من 

ة  لتها العظيمة ، ومكانتها الكبتر ى
 . يدل عىل متى

 
   أحست السيدة خديجة رضى هللا عنها بواجبها نحو المنعم فماذا

 فعلت ؟

ى ومساعدة   عون المحرومير
ى
كانت دائمة الشكر هلل ، ووجدت ف

ى   . المحتاجير

 
   دة خديجة رضى هللا عنها ؟كيف نشأت السي 

 دار ثرية كريمة ، وكانت هادئة ال تبطرها النعمة . 
ى
 ف

  

 

ل األول ــــــالفص  

ة "ــــــــــأة كريمـــــــــــ"  نش  
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  أمتازت السيدة "خديجة" بصفات عديدة اذكر بعضها ؟ 

دراك الرسيــــع ، وحسن الترصف ، تمتاز بالطيبة والذكاء اللماح ، واأل 

 والعزيمة القوية . 

 
   م منه ؟ما المقصود بــ "وأد البنات " ؟ وما موقف اإلسال 

ة .   وأد البنات هو قتلهن حيات ، حرمها األسالم وىه من الكبتر

 
  الجاهلية تحظى بقدر من التعليم ؟ 

ى
 هل كانت البنت ف

 األرس الحكيمة العاقلة . 
ى
 نعم ، وذلك يكون ف

 
  ما صفات الزوج الصالح كما ذكر والد السيدة خديجة ؟ 

 ل المسؤلية ويزن األمور الجامع لصفات المرؤة والشهامة والكرم ، يتحم

 
  ما اسم والد خديجة ؟ وما اسم والدتها ؟ 

 (زائدة بن األصم فاطمة بنت)والد خديجة )خويلد بن أسد (  والدتها 

 
  ى الربــح الحالل و الربــح الحرام ؟  ما الفرق بير

 الربــح الحرام ال يدوم .  –الربــح الحالل يدوم 

 
  الجاهلية 

ى
 أمر زواجها ؟ هل كان األب يستشتر ابنته ف

ى
 ف

 كثتر من األمور 
ى
 . نعم بل كان يأخد رأيها ف

 
  ما أسم الزوج األول للسيدة خديجة ؟ 

 عتيق بن عابد . 
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   وحب زوجها لها ؟يخيف خديجة بالرغم من ثقتها بنفسها ما الذى كان 

ال يعلمة تحس بخوف شديد ويحدثها قلبها بأن األيام تخفى بداخلها 

 إال هللا تعاىل . 

 
  ى : ا ى القوسير  اإلجابة الصحيحة مما بير

 -ختر

ية  معناها ........ ) المضيئة  - ة  –التر  (الغنية  –الكبتر

 تحزنها ( –تفسدها  –تفرحها )  معنى تبطرها .........  -

-  ............ 
ً
 )  معنى راجيا

ً
  –طالبا

ً
 ( –متمنيا

ً
 ممتنعا

 
   : أمأل كل فراغ مما يىل- 

لتها الكعبة يدل عىل قرب دار " خويلد بن اسد " من  - ى العظيمة متى

ة . ومكانتها   الكبتر
 

من عطاء " رضى هللا عنها ترى نعم هللا خديجة"كانت السيدة  -

 . الشكر الرازق تستحق وتستوجب 
 

 والد السيدة " خديجة "  -
ى
البنات وأد رضى هللا عنها كان يرى ف

 عىل 
ً
 لهن ، ودليال

ً
قلوب من يفعلون ذلك ؛ ألن فيهن تحجر ظلما

 خديجة .  مثل
 

 أمر  -
ى
كان والد السيدة " خديجة " رضى هللا عنها يأخذ رأيها ف

ى . تعاون وتعلمها ان الزواج وكانت أمها تنصحها الزواج  ى الزوجير   بير
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    ( ضع عالمة√  ) ( أو عالمة: ) ×-  

 

له  - ى  بيت كريم له متى
ى
نشأت السيدة "خديجة" رضى هللا عنها ف

 ( √)                                                                         عظيمة 

 الجاهلية يئدون من  -
ى
 ) × (                يولدن كلهم كان العرب ف

 الجاهلية يزوجون بناتهم دون اخذ رأيهن  -
ى
 ) × (    كان العرب ف

 ( √)                عتيق بن عابد أول زوج تزوجته السيدة خديجة -

 
  بارة ؟ وعالم يدل هذا القول ؟من قائل هذه الع 

 

) ما أظلم اولئك الذين يكرهون البنات ، وما أقىس حكمهم عليهن 

 المتحجرة  عىل وأدهن (وكيف تقدم تلك القلوب 

 

 قائل العبارة : خويلد بن أسد 

، وانه يدل هذا القول عىل : عدم اقتناعة ، وعىل سالمة عقلة 

 يمتاز بالرحمة . 

 

 

 

 

 

  

 

 سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم 
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 سؤال وجواب
ى
 ملخص الفصل الثائ

 

  ما الذى منحته خديجة لعتيق ؟ ومالذى منحه لها ؟ 

مته وأحبته وشجعته وفتحت قلبها  له فأطمأن إليها أطاعته وأحتر

 ومنحها من قلبه مثل ما منحته من قلبها . 

 
  ما سبب سعادة عتيق وخديجة ؟ 

 سبب سعادتهما ان رزقهما هللا بمولودة . 

 
  د بمولودته الجديدة ؟لماذا كان عتيق سعي 

ى خديجة ، وألنها   ة ألنها وثقت رباط المحبة بينه وبير كانت كبتر

 الشبه بأمها . 

 
  عتيق ؟ 

ى
 منر توف

 من الزواج . 
ى
 قبل أن ينتصف العام الثائ

 
   بعد وفاته لخديجة ؟ماذا ترك عتيق 

ة من المال والتجارة و الضياع الواسعة   . ترك لها وألبنتها ثروة كبتر

 

  الثانــــــــىل ــــــــــالفص

" عزيمـــــــة ومهـــــــــــــارة"    
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   الذى شعرت به خديجة بعد موت زوجها عتيق ؟ ما 

 
ى
 شعرت بحرسة بالغة وحرج واسع ، ألنها فقدت الزوج المخلص الوف

 
  هل كانت المرأه العربية تستطيع العمل بالتجارة ؟ 

 من النشاط األقتصادى نعم ، كانت 
ً
 مثل التجارة . تمارس أنواعا

 
  بم أهتمت السيدة خديجة بعد موت زوجها ؟ 

بية ابنائها وتنمية تجارتها . وهبت ن  فسها لتر

 
  للسيدة خديجة ؟ 

ى
 ما أسم الزوج الثائ

 
 
  التميىم . باش  الن

 
   باش  ما الصفات النر وجدها

 
 خديجة بعد زواجها ؟الن

ى
 ف

 وجد فيها الزوجة الوفية العاقلة المدبرة . 

 
   باش  ما أهم صفات

 
ي للسيدة خديجة ؟الن

ى
 الزوج الثائ

بجانب الشهامة ، كريم واسع التجارة ومخلص بار بأهله عاقل مقدام 

 والمرؤة . 

 
   باش  ابنه خديجة ؟

 
 كيف عامل الن

 من قلبة . عاملها معاملة حسنة ، فأحبها 
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  باش  بن زرارة ؟
 
 هل أنجبت السيدة خديجة من زوجها الن

 نعم أنجبت ولدين هما هالة وهند . 

 
   جة ؟حزنا السيدة خديأما الحدثان اللذان 

باش  ووالدها . 
 
 وفاة زوجها الن

 
   بعد وفاة  كيف واجهت السيدة خديجة رضى هللا عنها الحياة

 ها ووالدها ؟يزوج

، ومالها ، تغلبت عىل حزنها بعزيمة قوية ، وجعلت همها أبنائها 

 واعمالها الواسعة . 

 
    كيف أستثمرت السيدة خديجة رضى هللا عنها أموالها بعد موت

 لدها ؟ها ووايزوج

ون سارت تجارتها كما كانت  يعملون تستر تجارة زوجيها وأصبح الكثتر

 جميع البالد . 
ى
ة ف  لديها ، وعقدت صالت تجارية وثيقة وكبتر

 
  ى تجار مكة ؟  ما مكانة السيدة خديجة بير

 شئون المال
ى
ة ورأى ف ، جعل كبار التجارال  كانت لها مكانة كبتر

  توجيهاتها والعمل بها . يأنفون من سؤالها و األستمتاع إىل

 
  بم اشتهر مال السيدة خديجة وتجارتها ؟ 

 بأنه المال الحالل والحق . 
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  ماذا طلب أبو طالب من خديجة ؟ 

 تجارتها . " محمد صىل هللا عليه وسلم "ان يعمل 
ى
 ف

 
   العربية كانت تمنع من العمل ماذا تقول لمن يزعمون ان المرأة

 وممارسة التجارة ؟

 الجاهلية كانت لها حقوق مالية خاصة أقول له
ى
م أن المرأة العربية ف

 من النشاط بها 
ً
 ثرواتها وكانت تمارس ألوانا

ى
، وحرية الترصف ف

 .  مثل " السيدة خديجةرضى هللا عنها "القتصادى مثل التجارة 

 
   

ى
هل وافقت السيدة خديجة عىل خروج "محمد بن عبد هللا " ف

 قافلة الشام ؟ ولماذا ؟

 العمل . نع
ى
 م وافقت عىل خروجه ألمانته وصدقه وأخالصة ف

 
    

ى
ى صاحب عمه ف كم كان عمر " محمد صىل هللا عليه وسلم " حير

 رحلة التجارة ؟

ة أعوام .   عرسر

 
  محمد صىل هللا عليه وسلم"

ى
 ؟ "ما الصفات النر عددها ابو طالب ف

ه بالتجارة ، يحسن الترصف .   قوى قادر عىل تحمل السفر ، له ختر

 
  رحلته إىل الشام ؟ 

ى
 من رافق الرسول صىل هللا عليه وسلم ف

 . ميســـــــــرة 
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   : أكمل-  

-  
ى
 العام  عتيق بن عابد توف

ى
 زوج السيدة خديجة األول ف

ى
من الثائ

 زواجه منها . 

 للسيدة خديجة هو  -
ى
باش  الزوج الثائ

 
ورزقت  بن زرارة التميىمالن

 . هاله وهند منه بولدين هما 

قررت أن تنهض والدها زوج السيدة خديجة ووفاة  بوفاه )أئر هاله( -

 بنفسها . تجارتها بأمر 

ت تجارة السيدة  - الفقراء ( وكانت تنفق عىل خديجة)كتر

ى    ، وىه راضية النفس . والمحتاجير

 
   ( ضع عالمة√  ) ( او عالمة: ) ×- 

         السيدة خديجة ذرية من زوجها األول عتيق بن عابد  لم تنجب -

                                                                                   ( × ) 

باش  بن زراره لصفاته  -
 
وج الن ى حرص والد السيدة خديجة عىل أن تتر

 ( √)                                                                        الكريمة 

باش  ولدين همل هاله وهند  -
 
                       أنجبت السيدة خديجة من زوجها الن

                                                                                   ( √ ) 

 × ( )                كان تجار العرب فة الجاهلية ال يتعاملون بالربا  -

 

 

 

 

 

 اللهم أرزقنا اإلخالص والقبول 
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   : أكمل- 

بت قافلة الشام أستعد  - ى أقتر ألستقبال متاجرهم واستعد التجار حير

 . الختر والعطاء الفقراء لينالوا 

 " السيدة خديجة "نظرت  -
ى
بسبب الربــح الوفتر الذى دهشة إىل تجارتها ف

 . صىل هللا عليه وسلممحمد " عاد به 

 صىل هللا عليه وسلم " محمد بركة عاد به القافلة إىل الوفتر الذى الربــح أرجع ميرسة  -

" السحابة النر أظلت ىه  " خديجة" العجيبة النر حدث بها سيدته  -

 " . صىل هللا عليه وسلم  محمد 
 

   ( ضع عالمة√  ) ( أو عالمة: ) ×- 

اء  -  البيع والرسر
ى
 ( √)                                     . أظهر محمد براعة ومهارة ف

 ( √)                           . من عالمات نبوة محمد السحابة النر كانت تظله -

اؤه -  × ()     . كانت السلع النر بيعت من تجارة خديجة تكفى ثمن ما تم رسر

فكره الزواج صىل هللا عليه وسلم خديجة عرضت عىل محمد نفيسة خادمة السيدة  -

 ( √)                                                                    . من السيدة خديجة 

   : ى ى القوسير  -تختر اإلجابة الصحيحة مما بير

ي يا ميرسة عن كل ما حدث ، من المتحدث .........  -
 حدثنى

 . ورقة بن نوفل ( –أبوطالب  -السيدة خديجة )                                    

 (العودة  –احة الر  –) النوم     اإلياب معناها ........  -

 (غالم السيدة خديجة  –تاجر  –صديق لمحمد )          كان ميرسة ........  -

 

  الثالـــــثل ــــــــــالفص

" دوافـــــع األرتبـــــاط"    
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 أكمل  :-  

 .  "صىل هللا عليه وسلم  محمد "ال عن خطبة الزواج ممث " أبو طالب" خطب  -

 . " ورقه بن نوفل " أرسة السيدة خديجة ألفر خطبة  -

ج محمد بن أنه زو عم " السيدة خديجة" " عمرو بن أسد" أعلن  -

 . عبد هللا خديجة بنت خويلد 

أكتر من لرسالة شعرت السيدة خديجة بعد الزواج بأن محمد خلق  -

 المال والتجارة . 
 

   ( ضع عالمة√  ) ( أو عالمة: ) ×-  

 ( √)    كتر من المال والتجارةأ احست خديجة بأن محمد خلق لرسالة  -

ى         جة ما تمنته من زواجها بعد عاحقق هللا للسيدة خدي -  × ()   مير

العزله واألنقطاع عن الناس ساعدت السيدة خديجة محمد عىل  -

 ( √)                                                                ت له الهدوء       فهيأ
 

   : تختر اإلجابة الصحيحة- 

ي .....  -
 العمل الزم للغنى

  –ه للفقراء ليستمر عطاؤ  –)ليعوض ما ينفق من ماله       
ً
   (هما معا

ون محمد  -  امورهم ......... كان رجال مكة يستشتر
ى
 ف

ائه                                                    لقوة بدنه ( –لحكمته  –) لتر

   : معنى كل من- 

  : تقوى توثق 

 أوارص : روابط جمع ) أرصة (

  الرابـــــــــعل ــــــــــالفص

"الربــــــاط المتيـــــــن"    
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  ماذا تمنت السيدة خديجة ؟ 

ى   محمد بولد يقوى روابط هذه المحبة .  توثق األيام بينها وبير
 

    كان يمأل قلب خديجة غبطة ؟ما الذى 

 رزقت بالقاسم أول أوالد الننر بعد زواجها بعام 
 

  لماذا كان الرسول يذهب إىل غار حراء ؟ 

 غار حراء . 
ى
 للتأمل والتعبد ف

 

  ماذا كان يفعل الرسول إذا أقبل شهر رمضان ؟ 

الماء ثم يستر إىل جبل حراء ويتعبد  اعد زاده القليل وما يكفيه من

 الكون 
ى
 ويتأمل ف

 

 

 

 

 

    : تختر اإلجابة الصحيحة-  

-  ........ 
ى
 كان محمد قبل بعثته ينقطع شهر للتأمل ف

ل  –) غار ثور      ى  (غار حراء  –المتى

 قول هللا سبحانه وتعاىل ....... أول ما نزل من الوىح  -

 (أقرا باسم ربك  – يا أيها المزمل –) ياأيها المدثر    

 انه كان ...........   صىل هللا عليه وسلم من صفات محمد  -

 ( جميع ما سبق – مكرم الضيف –مساعد للضعفاء  –) واصل للرحم 

 

 

  الخامسل ــــــــــالفص

"بدء الرسالة واوىل المؤمنات "    
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   ( ضع عالمة√  ) ( أو عالمة: ) ×-  

 شهر رجب   -
ى
 × ()          أول نزول الوىحي عىل الرسول كان ف

 × ()      و أعتنق اليهوديةبن نوفل ترك عبادة األصنام  هورق -

-                            
ً
 ( √)  برسر ورقه محمد أنه سيكون رسوال

 ( √) السيدة خديجة أول من أمن بالننر                              -

 

   دعت السيدة خديجة جاراتها ؟لماذا 

هن  . صىل هللا عليه وسلم   برسالة زوجها سيدنا محمد  لتختر

 

   بل أهل مكة الختر ؟كيف أستق 

 بالدهشة والبعض بالسخرية واألستهزاء . 
 

   : أمأل مكان النقط- 

ة الوىح أنقطع  -  أمره .  عن الرسول فتر
ى
 وأحتار الرسول ف

 عنه . تخىل أشتد بالرسول الحزن مخافة ان يكون هللا قد  -

 

  ) وصل العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب  :- 

              لجنون اتهم البعض السيدة خديجة با
ً
 وهللا ال يخزيك هللا أبدا

 
ً
                                     برسر ورقه الرسول قائال

ً
 أنك ستكون نبيا

 بسبب أنقطاع الوىح                            اشتد القلق والحزن بالرسول

 د بسبب الحقد والحس                            طمأنت خديجة محمد قائلة

 

 

 

 

 اللهم صل وسلم وبارك عىلي رسول هللا
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 هللا واحد ال شريك له      :الوحدة األولى   
 . تظهر الكواكب و النجوم في السماء بانتظام  -

 . تشرق الشمس من جهة الشرق ، و تغرب من جهة الغرب  -

 

 . يسير الكون في نظام ثابت ال يتغير  -

المسافة بين الشمس و األرض ثابتة ، و إذا اقتربت الشمس من  -

 . األرض احترق كل شيء ، و لو ابتعدت تجمد كل شيء 

 

، هالال ، و في منتصف الشهر بدرا يكون القمر في بداية الشهر الهجري -

 . و في نهاية الشهر محاقا 

 . القرآن يدعونا إلى اإليمان بوحدانية هللا  -

 

لكون من الشمس و القمر و الجبال و األنهار و األزهار كل ما في ا -

 . من مخلوقات هللا 

 . تنظيم الكون و ترتيبه نشأ عن حكمة و قدرة  -

 : قال تعالى 

ِبِلِ كَيإفَ خُلِقَتإ "  وَإِلَى السَّمَاء كَيإفَ رُفِعَتإ  *أَفاََل يَنظُرُونَ إِلَى اإلإ

َرإضِ كَيإفَ سُطِحَتإ  وَ  *إِلَى الإجِبَالِ كَيإفَ نُصِبَتإ  وَ *   "إِلَى األإ

 تفسير معاني الكلمات                                 

 المعنى الكلمة

 يتأملون ينظرون

 الجمال اإلبل

كل ما في الكون من السماء و األرض و الشمس و القمر يدل على  -

 .وحدانية هللا 

 –الجبال  –السماء  –اإلبل : ) من مظاهر هللا التي جاءت باآليات  -

 (  . األرض 
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 :أمام الجمل اآلتية (  ✕) أو عالمة (  ✔) ضع عالمة ( أ)
  (        .        )  المسافة بين الشمس و األرض ثابتة ال تتغير    -1

 (       .                 )   إذا تعدد الرؤساء في أي عمل يصلحه   -2

 (       )              .        تنظيم الكون نشأ عن حكمة و قدرة   -3

 (       .            )   التأمل في الكون يقوي العقيدة و اإليمان   -4

 (        .      )  الشمس و القمر آيتان من آيات هللا في الكون   -5
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :بين القوسين  اختر اإلجابة الصحيحة مما( ب) 

 ( .محاقا  –بدرا  –هالال ) ............................... يبدأ القمر في أول الشهر الهجري  -1

 ( .محاقا  –بدرا  -هالال)  ...................يكون القمر في منتصف الشهر الهجري  -2

 ( .تظهر صيفا  –ال تظهر مطلقا  –تظهر بانتظام )  ............الكواكب و النجوم  -3

 ( .الهجري  –القبطي  –الميالدي )  .........................يظهر القمر في أول الشهر  -4

 (الشهرة  –المال  –العلم النافع )  .............خير ما يكسبه اإلنسان في حياته  -5
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :أكمل الجمل اآلتية ( ج) 

 ....................................و تغرب من جهة ...................................تشرق الشمس من جهة  -1

 ....................و في منتصف الشهر .................يكون القمر في أول الشهر الهجري  -2

 . ال يتغير .......................................................يسير الكون في نظام  -3

 ......................................................يكافئ هللا المؤمن في الدنيا و  -4

 .من األرض احترق كل شيء ................................إذا اقتربت  -5
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 : قال تعالى ( د) 

ِبِلِ كَيإفَ خُلِقَتإ "  إِلَى الإجِبَالِ  وَ * وَإِلَى السَّمَاء كَيإفَ رُفِعَتإ  *أَفاََل يَنظُرُونَ إِلَى اإلإ

َرإضِ كَيإفَ سُطِحَتإ  وَ  *كَيإفَ نُصِبَتإ   " إِلَى األإ

 : قوسين اختر اإلجابة الصحيحة مما بين ال( أ)

 ( .يسمعون  –يتأملون  –يعملون )  ...................( : ينظرون ) المقصود بكلمة  -1

 ( .الجمال  –الحمير  –الخيول )  .....................................( : اإلبل ) معنى كلمة  -2

 : من مظاهر قدرة هللا التي جاءت باآليات ( ب)

 . ...........................................و ......................................و ....................................... -

 ما واجبا نحو خالق هذه النعم ؟( ج)

- ....................................................................................................................................................................... 
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 طلب العلم فريضة -1     :الوحدة الثانية 
  
 . المؤمنين على طلب العلم  –سبحانه تعالى  –حث هللا  -

 :قال تعالى 

َلإبَابِ الَّذِينَ اَل يَعإلَمُونَۗ  إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو قُلإ هَلإ يَسإتَوِي الَّذِينَ يَعإلَمُونَ وَ "   " لُو األإ

 :قال تعالى 

الَّذِينَ أُوتُوا الإعِلإمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا  يَرإفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنإكُمإ وَ "  

 " تَعإمَلُونَ خَبِير  
 

 ( : ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا  

عَلَى سَائِرِ الإكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ فَضإلُ الإعَالِمِ عَلَى الإعَابِدِ كَفَضإلِ الإقَمَرِ لَيإلَةَ الإبَدإرِ " 

وَرَّثُوا  إِنَمَا  ال دِرإهَمًا وَ  الإعُلَمَاءَ هُمإ وَرَثَةُ األَنإبِيَاءِ ، إِنَّ األَنإبِيَاءَ لَمإ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَ 

 "الإعِلإمَ ، فَمَنإ أَخَذَهُ فَقَدإ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ 

 ( : ملسو هيلع هللا ىلص)و قال رسول هللا 

 "  سَلَكَ طَرِيقًا يَلإتَمِسُ فِيهِ عِلإمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الإجَنَّةِ  مَنإ "    

 

يُقاس تقدم األمم أو تخلفها بالعلم ، و األمم الجاهلة يسهل السيطرة عليها و  -

 .خداعها و استنزاف ثرواتها  

 . طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة  -

 

 ( : ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا  

 " وَ مُسإلِمَةٍ  طَلَبُ العِلإمِ فَرِيإضَة  عَلَىإ كُلِّ مُسإلِمٍ "                
 

 ( : ملسو هيلع هللا ىلص)و قال رسول هللا 

 "  فَوَ اللَّهِ أَلَنإ يُهإدَى بِكَ رَجُل  وَاحِد  خَيإر  لَكَ مِنإ حُمإرِ النَّعَمِ "         

 . بل االي الثمن نوع من اإل( : حُمر النعم ) معنى                   

 

تَعَلُمُ العلم خشية لله ، و طلبه عبادة ، و البحث عنه جهاد ، و تعليمه صدقه و  -

 . خدمة للبشرية 
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 : أمام الجمل اآلتية (  ✕) أو عالمة (  ✔) ضع عالمة ( أ) 

 (       )      .                      طلب العلم فريضة على كل مسلم  -1

 (        )     .                      على طلب العلم  حث هللا المؤمنين -2

 (        )     . المقصود بالعلم في اإلسالم هو العلم الديني فقط  -3

 (       )     .      األمم الجاهلة يسهل خداعها و استنزاف ثرواتها  -4

 (        )    .                      يُقاس تقدم الدول أو تخلفها بالعلم  -5

 :أكمل العبارة بالكلمات التالية ( ب)

 ( خشية  –صدقة  –جهاد  –عبادة )                         

 ، ...............................، و البحث عنه ......................لله ، و طلبه ......................تعلم العلم )  -

 .( ...........................و تعليمه للناس 

 ( : ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا ( ج)

 " .......................................................................................... فَوَ اللَّهِ أَلَنإ يُهإدَى بِكَ رَجُل  وَاحِد  " 

 .اكتب بقية الحديث الشريف ( أ)

 .......................................................( : حُمر النعم ) معنى ( ب)

 ما جزاء من يدعو الناس إلى الخير و اإلسالم ؟ ( ج)

- .............................................................................................................................................................................. 

 ( : ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا  (د)

 " ....................................................................................................كل طَلَبُ العِلإمِ فَرِيإضَة  عَلَىإ " 

 . اكتب بقية الحديث الشريف ( أ)

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( ب)

 (ممكن  –فريضة  –جائز .  ) على كل مسلم ......................................طلب العلم  -1

 ما الذي يدعونا إليه الحديث الشريف ؟ ( ج)

- ........................................................................................................................................................................... 

 ( : ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا ( هـ)

 " ............................................................................................مَنإ سَلَكَ طَرِيقًا يَلإتَمِسُ فِيهِ عِلإمًا" 

 . اكتب بقية الحديث الشريف ( أ)

 : مما بين القوسين اختر اإلجابة الصحيحة ( ب)

 (اير مفيد  –ضار  –صدقة .   ) ..........................................تعليم العلم للناس   -1

 ما الذي يدعونا إليه الحديث الشريف ؟ ( ج)

- ........................................................................................................................................................................... 
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 ( حفظ ) سورة القلم  -2                 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

َوإِنه لََك ََلَْجًرا َغْيَر ( 2)َما أَْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنوٍن ( 1)ن َواْلَقلَِم َوَما َيْسُطُروَن 

ُكُم اْلَمْفُتوُن ( 5)َفَسُتْبِصُر َوُيْبِصُروَن ( 4)َوإِنهَك لََعلَى ُخلٍُق َعِظيٍم ( 3)َمْمُنوٍن  ( 6)ِبأَيِّ

ِبيَن ( 7)َضله َعْن َسِبيلِِه َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهَتِديَن  إِنه َربهَك ُهَو أَْعَلُم ِبَمنْ  َفََل ُتِطِع اْلُمَكذِّ

وا لَْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن ( 8) ٍف َمِهيٍن ( 9)َودُّ اٍء ِبَنِميٍم ( 11)َوََل ُتِطْع ُكله َحَله اٍز َمشه َهمه

اٍع لِْلَخْيِر ُمْعَتٍد أَِثيٍم ( 11) أَْن َكاَن َذا َماٍل َوَبِنيَن ( 13)َبْعَد َذلَِك َزِنيٍم  ُعُتل  ( 12)َمنه

لِيَن ( 14) ( 16)َسَنِسُمُه َعلَى اْلُخْرُطوِم ( 15)إَِذا ُتْتلَى َعَلْيِه آَياُتَنا َقاَل أََساِطيُر اَْلَوه

ِة إِْذ أَْقَسُموا لََيْصِرُمنههَ  ا َبلَْوَناُهْم َكَما َبلَْوَنا أَْصَحاَب اْلَجنه َوََل ( 17)ا ُمْصِبِحيَن إِنه

ِريِم ( 19)َفَطاَف َعلَْيَها َطاِئٌف ِمْن َربَِّك َوُهْم َناِئُموَن ( 18)َيْسَتْثُنوَن  َفأَْصَبَحْت َكالصه

( 22)أَِن اْغُدوا َعلَى َحْرِثُكْم إِْن ُكْنُتْم َصاِرِميَن ( 21)َفَتَناَدْوا ُمْصِبِحيَن ( 21)

َها اْلَيْوَم َعلَْيُكْم ِمْسِكيٌن ( 23)َفُتوَن َفاْنَطلَقُوا َوُهْم َيَتَخا َوَغَدْوا َعلَى ( 24)أَْن ََل َيْدُخلَنه

ا َلَضالُّوَن ( 25)َحْرٍد َقاِدِريَن  ا َرأَْوَها َقالُوا إِنه َقاَل ( 27)َبْل َنْحُن َمْحُروُموَن ( 26)َفلَمه

ا ُكنها َظالِِميَن ( 28)أَْوَسُطُهْم أَلَْم أَُقْل لَُكْم لَْوََل ُتَسبُِّحوَن  َنا إِنه ( 29)َقالُوا ُسْبَحاَن َربِّ

ا ُكنها َطاِغيَن ( 31)َفأَْقَبَل َبْعُضُهْم َعلَى َبْعٍض َيَتََلَوُموَن  َعَسى ( 31)َقالُوا َيا َوْيلََنا إِنه

َنا َراِغُبوَن  ا إِلَى َربِّ َنا أَْن ُيْبِدلََنا َخْيًرا ِمْنَها إِنه َك اْلَعَذاُب َولََعَذاُب اْْلِخَرِة َكَذلِ ( 32)َربُّ

ِعيِم ( 33)أَْكَبُر لَْو َكاُنوا َيْعلَُموَن  اِت النه ِهْم َجنه ِقيَن ِعْنَد َربِّ أََفَنْجَعُل ( 34)إِنه لِْلُمته

ُسوَن أَْم لَُكْم ِكَتاٌب ِفيِه َتْدرُ ( 36)َما لَُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن ( 35)اْلُمْسلِِميَن َكاْلُمْجِرِميَن 

أَْم َلُكْم أَْيَماٌن َعلَْيَنا َبالَِغٌة إِلَى َيْوِم اْلِقَياَمِة إِنه لَُكْم ( 38)إِنه لَُكْم ِفيِه لََما َتَخيهُروَن ( 37)

ُهْم ِبَذلَِك َزِعيٌم ( 39)لََما َتْحُكُموَن  أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء َفْلَيأُْتوا ِبُشَرَكاِئِهْم إِْن ( 41)َسْلُهْم أَيُّ

ُجوِد َفََل َيْسَتِطيُعوَن ( 41)َكاُنوا َصاِدِقيَن  َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َوُيْدَعْوَن إِلَى السُّ

ُجوِد َوُهْم َسالُِموَن ( 42) َخاِشَعًة أَْبَصاُرُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلهٌة َوَقْد َكاُنوا ُيْدَعْوَن إِلَى السُّ

ُب ِبَهَذا الْ ( 43) َوأُْملِي ( 44)َحِديِث َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ََل َيْعلَُموَن َفَذْرِني َوَمْن ُيَكذِّ

أَْم ِعْنَدُهُم ( 46)أَْم َتْسأَلُُهْم أَْجًرا َفُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمْثَقلُوَن ( 45)لَُهْم إِنه َكْيِدي َمِتيٌن 

َكَصاِحِب اْلُحوِت إِْذ َناَدى َوُهَو  َفاْصِبْر لُِحْكِم َربَِّك َوََل َتُكنْ ( 47)اْلَغْيُب َفُهْم َيْكُتُبوَن 

ِه لَُنِبَذ ِباْلَعَراِء َوُهَو َمْذُموٌم ( 48)َمْكُظوٌم  َفاْجَتَباهُ ( 49)لَْوََل أَْن َتَداَرَكُه ِنْعَمٌة ِمْن َربِّ

الِِحيَن  ُه َفَجَعلَُه ِمَن الصه ا َوإِْن َيَكاُد الهِذيَن َكَفُروا َلُيْزلِقُوَنَك ِبأَ ( 51)َربُّ ْبَصاِرِهْم لَمه

ُه لََمْجُنوٌن  ْكَر َوَيقُولُوَن إِنه   (52)َوَما ُهَو إَِله ِذْكٌر لِْلَعالَِميَن ( 51)َسِمُعوا الذِّ
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      ( حفظ ) سورة القلم                                  

الحوت أو الدواة أو لوح من نور أو مثل باقي ( : ن) قِيل أن معنى الحرف  -

 . الحروف في أول السور 

 .علم أقسم هللا بالقلم في أول السورة ليوجه نظرنا إلى أهمية ال -

 تفسير معاني السورة                              

 معناها الكلمة

 مقطوع ممنون

 كثير الحلف حَالف

 يوقع بين الناس مشاءٍ بنميم

 سيعلم على أنفه سنسمه على الخرطوم

 تريدون قطعها و جمعها صارمين

 المجنون المفتون

 حقير مَهين

 بخيل مناع للخير

 يقطعونها نهاصرمُ يَ 

 منع ردٍ حَ 

 تَلِين تُدهن

 عياب هَماز

 اليظ عُتُلٍ 

 كالليل كالصَّريم

 دعني ذرني

 : قال تعالى 

وَإِنَّ لَكَ أَلَجإرًا ( 2)مَا أَنتَ بِنِعإمَةِ رَبِّكَ بِمَجإنُونٍ ( 1)نۚ  وَالإقَلَمِ وَمَا يَسإطُرُونَ "  

 ................................................................................ - وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ( 3)اَيإرَ مَمإنُونٍ 

........................................................................................................................................................................... ......

............................................................................................................................. ................................................." 

فٍ مَّهِينٍ ................................................: " اكتب اآليات إلى قوله تعالى ( أ)  "  كُلَّ حاَلَّ

 ...........................( : حالف ) ، و معنى ..............................( : ممنوع ) هات معنى ( ب)

 لماذا أقسم هللا بالقلم في أول السورة ؟( ج)

- ............................................................................................................................................................................. 
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 و يؤثرون على أنفسهم  -1      الوحدة الثالثة
 . انتشار اإليثار بين الناس ينشر األمن في المجتمع  -

 . يؤد ي إلى تأخر األمم و البالد ( البخل ) الشح  -

 الزروع و الثمار مقدارها  العشرلما سُقي بماء المطر و نصف العشر لماسُقي بآلةزكاة -

 ( ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا 

مَنإ نَفَّسَ عَنإ مُؤإمِنٍ كُرإبَةً مِنإ كُرَبِ الدُّنإيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنإهُ كُرإبَةً مِنإ كُرَبِ يَوإمِ الإقِيَامَةِ ، " 

خِرَةِ ، وَمَنإ سَتَرَ مُسإلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي وَمَنإ يَسَّرَ عَلَى مُعإسِرٍ يَسَّ  رَ اللَّهُ عَلَيإهِ فِي الدُّنإيَا وَاآلإ

خِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوإنِ الإعَبإدِ مَا كَانَ الإعَبإدُ فِي عَوإنِ أَخِيهِ  الدُّنإيَا وَ   "      اآلإ

 معناها                 الكلمة      

 خففَّ   -فرَّج           فَّسنَ      

 شدة  –ضيق          كُربة      

 .يرشدنا الحديث إلى أن يعاون المسلم  أخاه  ؛ حتى يساعده هللا يوم القيامة  -

 ( ملسو هيلع هللا ىلص)وقال رسول هللا 

  هُ فَضإلُ ظَهإرٍ، فَلإيَعُدإ بِهِ عَلَى مَنإ اَل ظَهإرَ لَهُ، وَمَنإ كَانَ لَهُ فَضإل  عِنإدَ مَنإ كَانَ " 

 "  دٍ، فَلإيَعُدإ بِهِ عَلَى مَنإ اَل زَادَ لَهُ زَا
 معناها             الكلمة    

 دابة تفيض على حاجته   فضل ظهر    

  طعام زائد على حاجته   فضل زاد   

 . إلى مساعدة المحتاج بالطعام و الشراب و الدابة و كل ما يحتاج يرشدنا الحديث  -

 : و قال تعالى 

ِيمَانَ مِن قَبإلِهِمإ يُحِبُّونَ مَنإ هَاجَرَ إِلَيإهِمإ وَ  تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ  الَّذِينَ  وَ "  اَل يَجِدُونَ  اإلإ

يُؤإثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمإ وَلَوإ كَانَ بِهِمإ خَصَاصَة ۚ   فِي صُدُورِهِمإ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ 

 "   الإمُفإلِحُونَ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفإسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ 
 معناها          الكلمة     معناها                    الكلمة    

 يقيه هللا و يحفطه  يُوق    يفضلون إخوانهم على أنفسهم   يؤثرون    

 بُخل      شُح     فقر و حاجة    خصاصة   

صار المهاجرين آثر األنيجب على المسلم أن يحب أخيه و أن يفضله على نفسه ، كما  -

  .على أنفسهم 

 (ملسو هيلع هللا ىلص)و قال رسول هللا 

مَا مِنإ يَوإمٍ يُصإبِحُ الإعِبَادُ فِيهِ إاِلَّ مَلَكَانِ يَنإزاَِلنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعإطِ  " 

خَرُ اللَّهُمَّ أَعإطِ مُمإسِكًا تَلَفًا  "  مُنإفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ اآلإ
 معناها               الكلمة    معناها            الكلمة    

 بخيال         ممسكا   متصدقا من ماله   منفقا    

 هالكا  و  فناء        تلفا    عوضا  و  زيادة   خلفا 

 .  يدعونا الحديث إلى اإلنفاق في سبيل هللا ، فاإلنفاق  خير  و بركة و نماء للمال  -
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 ( ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا ( أ)

 .........................................،  هُ فَضإلُ ظَهإرٍ، فَلإيَعُدإ بِهِ عَلَى مَنإ اَل ظَهإرَ لَهُ عِنإدَ نإ كَانَ مَ " 

........................................................................................................................................ ........................................." 

 .اكتب بقية الحديث الشريف   -1

 ...................................................................................................... ( : فضل ظهر ) هات معنى  -2

 ما الذي يرشدنا إليه الحديث الشريف ؟  -3

- ............................................................................................................................................................................... 

 ( ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا ( ب)

اللَّهُمَّ أَعإطِ : اَلنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا مَا مِنإ يَوإمٍ يُصإبِحُ الإعِبَادُ فِيهِ إاِلَّ مَلَكَانِ يَنإزِ  " 

 " ................. ............................................................................................................................. مُنإفِقًا خَلَفًا 

 .اكتب بقية الحديث الشريف   -1

 .............................( : خلفا ) ، و معنى ......................................( : منفقا  ) هات معنى  -2

 ما الذي يرشدنا إليه الحديث الشريف ؟  -3

- .............................................................................................................................................................................. 

 ( ملسو هيلع هللا ىلص)قال رسول هللا ( ج)

مَنإ نَفَّسَ عَنإ مُؤإمِنٍ كُرإبَةً مِنإ كُرَبِ الدُّنإيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنإهُ كُرإبَةً مِنإ كُرَبِ يَوإمِ " 

خِرَةِ  الإقِيَامَةِ ، وَمَنإ يَسَّرَ عَلَى مُعإسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ  ...........................  عَلَيإهِ فِي الدُّنإيَا وَاآلإ

............................................................................................................................. ................................................." 

 .ة الحديث الشريف اكتب بقي  -1

 .....................................( : كُرإبَةً )، و معنى .......................................( :  نَفَّسَ )هات معنى  -2

 ما الذي يرشدنا إليه الحديث الشريف ؟  -3
- .............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................... -ماذا تفعل لو  وقع زميل لك في مشكلة ؟  -4

 : قال تعالى (  د)

ِيمَانَ مِن قَبإلِهِمإ يُحِبُّونَ مَنإ هَاجَرَ إِلَيإهِمإ وَ  تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ  الَّذِينَ  وَ "  اَل يَجِدُونَ  اإلإ

وَ  يُؤإثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمإ وَلَوإ كَانَ بِهِمإ خَصَاصَة  ۚ  فِي صُدُورِهِمإ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ 

  "الإمُفإلِحُونَ   مَن يُوقَ شُحَّ نَفإسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ 
 ......................( : خصاصة ) ،و معنى ......................( : يؤثرون ) هات معنى كلمة (أ)

 كيف يتقي اإلنسان الشح ؟ ( ب)
- ................................................................................................................................................................................ 

 من هم المفلحون  ؟ ( ج)
- ................................................................................................................................................................................ 
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 بالحكمة و الموعظة الحسنة  -2                  
 .الدعوة إلى دين هللا تكون بالحكمة و الموعظة الحسنة  -

 : قال تعالى 

ادإعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالإحِكإمَةِ وَالإمَوإعِظَةِ الإحَسَنَةِۖ  وَجَادِلإهُم بِالَّتِي هِيَ أَحإسَنُۚ  " 

وَإِنإ عَاقَبإتُمإ  *لَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۖ  وَهُوَ أَعإلَمُ بِالإمُهإتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعإ 

وَاصإبِرإ وَمَا صَبإرُكَ  *فَعَاقِبُوا بِمِثإلِ مَا عُوقِبإتُم بِهِۖ  وَلَئِن صَبَرإتُمإ لَهُوَ خَيإر  لِّلصَّابِرِينَ 

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ  *تَكُ فِي ضَيإقٍ مِّمَّا يَمإكُرُونَ  إاِلَّ بِاللَّهِۚ  واََل تَحإزَنإ عَلَيإهِمإ واَلَ 

 ( النحل ) من سورة "                            اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحإسِنُونَ 

 تفسير معاني الكلمات                                     

 معناها الكلمة

 دينه سبيل ربك

 و األسلوب الحكيم بالقرآن بالحكمة

 القول الرقيق الموعظة الحسنة

 ناقشهم جادلهم

 ينوون الشر و يخططون له يمكرون

 أي تجنبوا الكفر و المعصية الذين اتقوا

 يؤدون الطاعات على أفضل وجه محسنون

يجب على من يدعو إلى اإلسالم أن يكون حكيما أفعاله ، و لينا في أقواله ،   -

الناس بالكلمة الرقيقة حتى يستميل قلوبهم و يجادلهم  (يناقش ) يحاور 

 . و الحجج الواضحة ( األدلة ) بالبراهين 

توضح اآليات أن العقاب يكون بمثل االعتداء ، و أن الصبر و العفو أفضل   -

 . عند هللا ، ما لم يكن االعتداء على الدين 

ر المؤمنين على تدعو اآليات إلى عدم الضيق بمكر الكفار ، فالله سينص -

 .الكفار 

( ملسو هيلع هللا ىلص)عم الرسول ( حمزة ) نزلت هذه اآلية عندما قتل المشركون سيدنا  -

و قرر ( ملسو هيلع هللا ىلص)فغضب الرسول ( قطعوها ) في ازوة أحد و مثلوا بجثته 

 .االنتقام ، لكن هللا أمره بالصبر 

 . عن أهل مكة عندما دخلها فاتحا ( ملسو هيلع هللا ىلص)عفا الرسول  -

 :نتعلم من اآليات أن 

 .لدعوة إلى هللا تكون بالكلمة الطيبة ا -1

  .هللا ينصر دعوة الحق ، و هو يؤيد المؤمنين  -2
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 : قال تعالى ( أ)
ادإعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالإحِكإمَةِ وَالإمَوإعِظَةِ الإحَسَنَةِۖ  وَجَادِلإهُم بِالَّتِي هِيَ أَحإسَنُۚ  " 

وَإِنإ عَاقَبإتُمإ  *ن سَبِيلِهِۖ  وَهُوَ أَعإلَمُ بِالإمُهإتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعإلَمُ بِمَن ضَلَّ عَ 

 ........ " فَعَاقِبُوا بِمِثإلِ مَا عُوقِبإتُم بِهِۖ  

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( أ)

 ( .دينه  –قوله  – علمه)  .....................................................( : سبيل بك ) المقصود بـ  -1

 ( .قاتلهم  –ناقشهم  –علمهم )  ............................................( : جادلهم ) معنى كلمة  -2

 ...........................................................................................الدعوة إلى سبيل هللا يكون بـ  -3

 (بالسيف و القتال  –بالحكمة و الموعظة )                                         

 ما سبب نزول هذه اآليات ؟ ( ب)

- ............................................................................................................................................................ ................... 

 كيف ندعو إلى سبيل هللا ؟ ( ج)

- ................................................................................................................................................................................... 

 

 : أمام الجمل االتية (  ✕) عالمة أو (  ✔) ضع عالمة ( ب)

 (     )             .          الحكمة واجبة في التعامل مع األعداء  -1

 (      )        .                العفو عند المقدرة من صور الضعف  -2

 (     .       )    ينصر هللا الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس  -3

 (    .            )    أحسن دليل على الضعف  الجدال بالتي هي -4

 (     .   )   مكة فاتحا عاقب أهلها (  ملسو هيلع هللا ىلص)حينما دخل الرسول  -5

 (     .                   )  الدعوة إلى هللا تكون بالحوار و اإلقناع  -6

 

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( ج)
 ( .بالقوة  –الحكمة  –العنف )  ......................الدعوة إلى دين هللا تكون بـ  -1

 (المؤمنين  –العاصين  –الظالمين )   .................ينصر هللا الحق و يؤيد عباده  -2

 ( عبدالرحمن  –عمرو  –حمزة . ) عم الرسول ......................قتل المشركون  -3

 ( الجبان  –المؤمن  –الضعيف )  ......................العفو عند المقدرة من صفات  -4

 (القوة  –العنف  –الكلمة الطيبة )  ......................الدعوة إلى هللا تكون بـ  -5

 

 ---------------------------------------------------------------------------------
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    الشهداء .. حمزة سيد     : الوحدة الرابعة 

 . و واحد من شجعان العرب ( ملسو هيلع هللا ىلص)عم الرسول  هو -

 .كان من صفات حمزة  الشجاعة و القوة و االعتزاز بالنفس  -

، (ملسو هيلع هللا ىلص)ب الرسول س( أبا جهل ) الت الصيد علم أن  بعد عودته من رحلة من رح -

و ذهب إلى الرسول ( أتشتم محمدا و أنا على دينه : ) فذهب إليه و ضربه و قال له 

 . المه و أعلن إس(  ملسو هيلع هللا ىلص)

( أعلن)جهر (عمر بن الخطاب)كان إسالمه نصرا للمسلمين ، فبعد إسالمه و إسالم  -

 . المسلمون بإسالمهم بعد أن كانوا يخفون إسالمهم خوفا من أذى كفار مكة 

هاجر من مكة إلى المدينة ، و في ازوة بدر قتل كثيرا من كفار قريش ، فسماه  -

 ( . أسد هللا ) الرسول 

يجيد رمي ( وحشيا ) لمشركون أن ينتقموا من حمزة ، فكلفوا عبدا يُسمى قرر  ا -

 ( . أحد ) الحِراب بقتله في ازوة 

و طعنة ( وحشي ) ثالثين من الكفار ، و اافله ( حمزة ) قتل ( أحد ) في ازوة  -

 . طعنة قوية 

سيد ) عليه و سماه بعد استشهاده (  ملسو هيلع هللا ىلص)استشهد حمزة ، و حزن الرسول  - 

 ( .داء الشه

 :أمام الجمل اآلتية (  ✕) أو عالمة (  ✔) ضع عالمة ( أ)

 .     )      (كان المشركون يخافون حمزة لشجاعته و قوته  -1

 ( .                )      ( أبو سفيان بن حرب ) قاتل حمزة هو  -2

 ( .                        )      (بدر ) استشهد حمزة في ازوة  -3

 .         )      (  إسالم حمزة نصرا لإلسالم و المسلمين كان  -4

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( ب) 

 (عم أبي بكر  –خال البني  –عم النبي )  .......................كان حمزة بن عبدالمطلب  -1 

 ( . الصيد  –التجارة  –الحج )  ......................أسلم حمزة بعد عودته من  -2

 ( .الخندق  –أحد  –بدر )  .............................استشهد حمزة في ازوة  -3

 (.قارون  –وحشي  –هامان )  ......................قاتل حمزة رضي هللا عنه هو  -4

 :أكمل الجمل اآلتية ( ج)

 .....................................و ....................................من صفات حمزة عم الرسول  -1

 ......................................................استشهد حمزة بت عبدالمطلب في ازوة  -2

 .......................(  ملسو هيلع هللا ىلص)في ازوة بدر ظهرت شجاعته فسماه الرسول  -3

 . ..........................................................(   ملسو هيلع هللا ىلص)بعد استشهاده سماه الرسول  -4
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 (حفظ )  سورة نوح                        

 هللا الرحمن الرحيم بسم                     

قال يا ( 1)إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ◗

يغفر لكم من ( 3)أن اعبدوا هللا واتقوه وأطيعون ( 2)قوم إني لكم نذير مبين 

( 4)ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل هللا إذا جاء ال يؤخر لو كنتم تعلمون 

وإني ( 6)فلم يزدهم دعائي إال فرارا ( 5)قال رب إني دعوت قومي ليال ونهارا 

م وأصروا كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابه

ثم إني أعلنت لهم وأسررت ( 8)ثم إني دعوتهم جهارا ( 7)واستكبروا استكبارا 

يرسل السماء عليكم ( 11)فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ( 9)لهم إسرارا 

ما ( 12)ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ( 11)مدرارا 

ألم تروا كيف خلق هللا سبع ( 14)خلقكم أطوارا وقد ( 13)لكم ال ترجون هلل وقارا 

وهللا ( 16)وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ( 15)سماوات طباقا 

وهللا جعل ( 18)ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ( 17)أنبتكم من األرض نباتا 

قال نوح رب إنهم ( 21)لتسلكوا منها سبال فجاجا ( 19)لكم األرض بساطا 

ومكروا مكرا كبارا ( 21)اتبعوا من لم يزده ماله وولده إال خسارا عصوني و

وقالوا ال تذرن آلهتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا ( 22)

مما خطيئاتهم أغرقوا ( 24)وقد أضلوا كثيرا وال تزد الظالمين إال ضالال ( 23)

وقال نوح رب ال تذر على  (25)فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون هللا أنصارا 

إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا ( 26)األرض من الكافرين ديارا 

رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ( 27)كفارا 

 (28)وال تزد الظالمين إال تبارا 



 14   رسمي. أ –الفصل الدراسي األول  –الصف الخامس  –التربية الدينية اإلسالمية  
 

 

    رسمي. أ –الفصل الدراسي األول  –الصف الخامس  –التربية الدينية اإلسالمية     

 سورة نوح                                     

 

 . سورة مكية نزلت في مكة المكرمة ( نوح )  سورة  -

 . كان قوم نوح يعبدون األصنام  -

 

 . أرسل هللا نوحا إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة هللا و ترك عبادة األصنام  -

 . مه إلى عبادة هللا تدور السورة حول دعوة سيدنا نوح قو  -

 

 . رفض قوم نوح دعوته إلى اإليمان بالله  -

 . سنة و  لم يستجب له سوى عدد قليل  059دعا نوح قومه  -

 

 . دعا نوح ربه أن يعاقبهم على كفرهم و استكبارهم  -

                            

 معاني الكلمات                            
 معناها الكلمة

 اطوا رءوسهم و أعينهم بثيابهم غشوا ثيابهماست

 ازيرا مدرارا

 تعظيما و إجالال وقارا

 أحواال  مختلفة أطوارا

 بعضها فوق بعض طباقا

 طرقا واسعة سبال فجاجا

 تتركن تذرن

 أصنام كانت تُعبد في الجاهلية ود و سواع و يغوث

 أحدا ديارا

 متماديا في المعاصي فاجرا

 هالكا تبارا
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 الفصل األول                   
في مكة قريبة من الكعبة ، و هذا دليل على ( خويلد بن أسد ) كانت دار  -

 .منزلتها العظيمة و مكانتها العالية 

و كانت خديجة بنت خويلد فتاة جميلة ذكية فصيحة اللسان و طيبة القلب ، و  -

 يمة ، و لم تبطرهــــا له منزلة عظ(  اني ) قد نشـأت في بيت كريم ثري  

 . النعمة ( تفسدها )  

 

كان خويلد والدها من أسياد قريش معروف بالعطف على الفقير و مساعدة  -

الضعيف ، و كانت ترى أن نعم هللا يجب أن تُقابل بالشكر ، و مساعدة 

 .المحتاجين و المحرومين 

عجب من وأد البنات و كان األب شديد الحب البنته و متابعة نشاطها ، و كان يت -

 : قائال 

كيف ! و ما أقسى حكمهم عليهن ! ما أظلم أولئك الذين يكرهون البنات "   

 " تُقإدم تلك القلوب المتحجرة على وأدهن ؟ 

 دفنهن أحياء : وأد البنات                              

فهي لم تشغل خديجة نفسها بالفتيان و الخطاب الذين يأتون إلى دارها ،  -

 .تعلم أن أباها سيختار لها خير األزواج 

، و بعد ان انفض ( بني مخزوم ) ذات مساء ازدحمت الدار بكبراء القوم من  -

و تحدث معها ، ثم دعا ( فاطمة بنت زَائِدة ) المجلس ذهب األب إلى زوجته 

 .خديجة و تحدث معها عن التجارة ، و عن أمهر تجار مكة 

 

، فقد جاء هو و قومه ( عتيق بن عابد ) أيها في سأل األب خديجة عن ر -

 .يطلبونها للزواج 

أعطى األب لخديجة الحرية في الموافقة على هذا الزوج ، على عكس ما كان  -

 . يفعل العرب في هذا الوقت 

 

و جاء يوم الزفاف و جلست األم تنصح ابنتها و تحدثها عن ان الزواج تعاون  -

 .بين الزوجين 

ران بجوار الكعبة ، ثم طاف الناس بالكعبة شاكرين و انطلقت و عقد الق -

 . الزااريد في أرجاء البيت و في مكة 
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 :أمام الجمل اآلتية (  ✕) أو عالمة (  ✔) ضع عالمة ( أ)
 (      .   )  في بيت ثري له مكانة عظيمة ( خديجة ) نشأتالسيدة   -1

 (      )                  .   كان كل العرب يئدون البنات عند مولدهن  -2

 (     .           )   كل العرب كانوا يزوجون بناتهم دون أخذ رأيهن  -3

 (      .   )  هو الزوج األول للسيدة خديجة ( عتيق بن عابد ) كان  -4

 (      .              )  قرب دار خويلد من الكعبة دليل على عظمتها  -5

 ----------------------------------------------------------------------------------

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( ب) 

 (عالية  –بعيدة  –قريبة . ) من الكعبة ......................كانت دار خديجة  -1

 (الثالث –الثاني  –األول )لخديجة ..............كان عتيق بن عابد هو الزوج  -2

 .والدها .............................................عندما تزوجت خديجة  -3

 (هددها  –أرامها –استشارها )                                                

 –احترامهن  –تكريمهن )  ...............................................: معناه ( وأد البنات )  -4

 (حياء دفنهن أ

 ----------------------------------------------------------------------------------

 :أكمل الجمل اآلتية ( ج)

 . ..........................................قرب دار بن خويلد من الكعبة دليل على   -1

 ..................................كانت خديجة ترى أن نعم هللا عليها تستوجب  -2

 . البنات فيه ظلم كبير لهم ......................كان والد خديجة يري أن  -3

 .بين الزوجين ......................أخبرت والدة خديجة بنتها بأن الزواج  -4

 .............................................................زوج خديجة األول هو  -5

----------------------------------------------------------------------  -

 اقرأ ثم أجب ( د)

كيف ! و ما أقسى حكمهم عليهن ! ما أظلم أولئك الذين يكرهون البنات "   

 " تُقإدم تلك القلوب المتحجرة على وأدهن ؟ 

 من قائل هذه العبارة ؟  -1

- .............................................................................................................................................................................. 

 : اختر اإلجابة الصحيحة  -2

 (دفنهن أحياء  –احترامهن  –تكريمهن )  ..................: معناه ( وأد البنات )  -
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 الفصل الثاني           
احترمت خديجة زوجها و  أطاعته و  أحبها و انقضى العام ، و زاد  -

 .البيت سعادة بمولودة كانت شديدة الشبه بأمها خديجة 

ولم يكد ينتهي العام الثاني من الزواج حتى توفي عتيق بن عابد تاركا  -

 .جرحا في قلبها 

رتها حتى جاء ها أبوها و اهتمت خديجة بتربية ابنتها و  رعاية تجا -

 .الزواج منها ( النباش بن زرارة التميمي ) حدثها في طلب 

تزوجت خديجة من النباش و كان رجال كريما عاقال كثير المال ، و كان  -

 . يحسن معاملة ابنتها اليتيمة 

و قبل أن ينتهي العام األول من الزواج حتى أنجبت منه ولدا  سموه  -

 (هالة )

 ( .هند ) لعام الثاني ولدا سماه ، و في ا 

توفي النباش زوج خديجة الثاني،وبعد فترة توفي والدها خويلد  -

 . فحزنت خديجة حزنا 

سارت تجارة خديجة كما كانت تسير مع زوجيها ، و كان الرجال  -

يفخرون بالعمل عندها ، و كبرت تجارة خديجة  و كانت تنفق منها على 

 . الفقراء ، و المحتاجين 

و عرض ( أبو طالب بن عبد المطلب ) و في يوم من األيام ذهب إليها  -

قافلة الشام ، فقد عُرف محمد (  ملسو هيلع هللا ىلص)عليها أن يتولى محمد بن عبدهللا 

 بين أهل مكة بالصدق و األمانة 

و سلمت محمد مالها ،و أرسلت ( أبوطالب)وافقت خديجة على طلب  -

 معه خادمها ميسرة  

من مكة إلى الشام ( مجموعة جمال تحمل البضائع ) انطلقت القافلة  -

 .تشق طريقها وسط الجبال و الصحراء 
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 الفصل الثالث                               

عادت قافلة الشام و نهضت مكة ، و استعدت بيوت التجار الستقبال  -

تجارتهم ، و استعد الحمالون لنقل البضائع ، حتى الفقراء كانوا في 

 .ما سينالونه من خير و ربح التجارة انتظار 

 

عادت القافلة و سار محمد و ميسرة إلى دار خديجة ، و فتحت  -

 .خديجة مخازنها  ، و نظرت بدهشة إلى الربح الوفير و السلع الكثيرة 

أخبر ميسرة خديجة أن هذا الخير الكثير بسبب بركة محمد  ، و أن  -

و أن المشترين أقبلوا عليه  محمدا أظهر مهارة في البيع و الشراء ،

 (.المبتسم) يشترون منه لوجهه البشوش 

 

أخبر ميسرة خديجة عن عجيبة السماء ، فقد كان الجو حارا  ، أما  -

محمد فقد اظلت السماء ، فكانت تظله سحابة تنتقل معه حيث انتقلت 

 . القافلة حتى وصل إلى الشام 

 

لب خديجة ، و تمنت استقر كالم ميسرة عن محمد و صفاته في ق -

 . خديجة لو كان محمد زوجا لها لصفاته الكريمة 

أرسلت خديجة خادمة لها تُسمى نفيسة لتعرض على محمد فكرة   -

 . الزواج من السيدة خديجة 

 

إليها ( تبقدم ) عادت نفيسة إلى سيدتها خديجة مسرورا و تزف  -

 . الهدايا البشرى بموافقة محمد على الزواج منها فقدمت لها بعض 
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 :أمام الجمل اآلتية (  ✕) أو عالمة (  ✔) ضع عالمة ( أ)

 .            )      (لم تنجب خديجة من زوجها األول عتيق بن عابد  -1

 .         )      ( تزوج خديجة من النباش بن زرارة لصفاته الكريمة  -2

 )      (    ( .  هالة و هند ) أنجبت خديجة من النباش ولدين هما  -3

 .   )      (كان العرب في الجاهلية ال يتعاملون بالربا في التجارة   -4

 .    )      (تولت خديجة التجارة بنفسها بعد موت زوجها و والدها  -5

 .           )      (لم يظهر محمد براعة و مهارة في البيع و الشراء  -6

 .                    )       ( اتصف محمد بين الناس بالصدق و األمانة -7

 .         )       (عرض ميسرة على محمد فكرة الزواج من خديجة  -8

 .          )       (كانت قافلة خديجة متجهة للتجارة في بالد الشام   -0

 ---------------------------------------------------------------------------

 :ة الصحيحة مما بين القوسين اختر اإلجاب( ب)

 . لخديجة...............................................النباش بن زرارة هو الزوج  -1

 (الثالث –الثاني  –األول )                                   

 .  ........................................................أنجبت خديجة من النباش  -2

 (ثالثة أوالد  –ولدين  –ولدا )                                            

 .مع محمد ......................أرسلت خديجة خادمها  -3

 (نادر  –عامر  –ميسرة )                                         

 ..................العجيبة التي رأها ميسرة في طريق القافلة هي  -4

 ( الشجرة –السحابة  –الناقة )                                            

 .على محمد الزواج من السيدة خديجة ...............................عرضت  -5

 (فاطمة  –نفيسة  –رقية )                                             
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 :أكمل الجمل اآلتية ( ج) 

 .............................................ألول لخديجة هو الزوج ا  -1

 .............................................الزوج الثاني لخديجة هو  -2

 ...........................................................كانت خديجة تنفق من تجارتها على  -3

 .مع محمد في قافلة الشام ......................أرسلت خديجة خادمها  -4

 :أكمل الجمل اآلتية ( د)

 ...............................................اسم الولد األول لخديجة من النباش هو  -1

 .الستقبال تجارتهم ....................................حين اقتربت قافلة الشام استعد  -2

 . محمد ..........................................................القافلة الوفير إلى أرجع ميسرة ربح  -3

 ..............................................................العجيبة التي أخبرها ميسرة لخديجة هي  -4

 .ج منها لتعرض على محمد الزوا..........................أرسلت خديجة خادمتها  -5

 ..أجب (  هـ)

 لماذا تولت خديجة تجارتها بنفسها ؟ -1

- ................................................................................................................................................................................... 

 خديجة على الزواج من النباش بن زرارة ؟لماذا وافقت  -2

- ..................................................................................................................................................................................... 

 اقرا و أجب (  ه) 

عما حدث في الذهاب و اإلياب ، و ال تترك  حدثني يا ميسرة" 

 .... "  شيئا إال و أخبرتني به 

 من قائل هذه العبارة ؟   ( أ)

- ........................................................................................................................................................ 

 : اختر اإلجابة الصحيحة ( ب)

  ...............................................................: كان ميسرة  

 (االما لخديجة  –تاجرا مشهورا  –صديقا لمحمد )                          
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 الفصل الرابع            
قوم محمد   (بنو هاشم ) قوم خديجة ، و ( بنو أسد ) استعد           -

،  و ( بني هاشم ) خطب الزواج عن ( أبوطالب ) للزواج  ،  و خطب 

من الزواج من خديجة بنت خويلد ، و ( ملسو هيلع هللا ىلص) أعلن عن رابة محمد 

و قد كان ( بني أسد ) ابن عم خديجة عن ( ورقة بن نوفل ) خطب 

 .حكيما عاقال ترك عبادة األصنام 

 

عم خديجة زواج محمد (  عمرو بن أسد) و في نهاية الحفل أعلن  -

 . للحياة في بيت خديجة ( ملسو هيلع هللا ىلص)من خديجة ، ثم انتقل محمد 

قد خلق لرسالة كبيرة وليس من ( ملسو هيلع هللا ىلص)أحست خديجة أن محمدا -

 .أجل المال و التجارة 

 

على أن يكون له مكانة عالية في (  ملسو هيلع هللا ىلص)ساعدت خديجة محمدا  -

 . مكة ، و وفرت له الحياة في هذوء و سكينة 

تهى العام األول حقق هللا لخديجة ما كانت تتمناه فقد أنجبت فلما ان -

و فرح به فرحا شديدا و صارت كنية ( القاسم ( )  ملسو هيلع هللا ىلص)من محمد 

 ( .أبوالقاسم ( )  ملسو هيلع هللا ىلص)محمد 

 

 أنجبت السيدة خديجة بنتا هي ( القاسم ) و بعد عام من مولد  -

اه ، لكن القاسم مرض مرضا شديدا و لزم الفراش حتى توف( زينب ) 

 .هللا ، و حزنت خديجة حزنا شديدا 

 

يميل إلى العزلة بعيد عن الناس من أجل التأمل ( ملسو هيلع هللا ىلص)كان محمد  -

يتامل الكون ، و يتفكر ( حراء ) في اار ( شهر رمضان )شهرا كل عام

و قد نال ( حراء ) في خالق السماء و األرض ، و كان يعود من اار 

 هب ما به من ألم منه التعب فيجد في قلبها الحنون دفئا يُ 
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 الفصل الخامس               
( رمضان )شهرا كل عام ( حراء ) إلى اار  يذهب(  ملسو هيلع هللا ىلص)كان محمد  -

، يتأمل السماء و األرض و النجوم ، و فجأة وجدت خديجة محمدا 

( اطوني ) زملوني زملوني : يدخل البيت مرتجفا و هو يقول (  ملسو هيلع هللا ىلص)

 .، فأسرعت به إلى الفراش 

 

لخديجة ما حدث له بالغار و كيف نزل عليه (  ملسو هيلع هللا ىلص)مد حكى مح -

اقإرَأإ بِاسإمِ رَبِّكَ الَّذِي : " ، و  طلب منه أن يقرأ ( جبريل ) الروح األمين

ِنسَانَ مِنإ عَلَقٍ ( 1)خَلَقَ  َكإرَمُ ( 2)خَلَقَ اإلإ الَّذِي عَلَّمَ ( 3)اقإرَأإ وَرَبُّكَ األإ

ِنسَانَ ( 4)بِالإقَلَمِ   " . مَا لَمإ يَعإلَمإ عَلَّمَ اإلإ

 

أبشر  فو هللا ال يخزيك هللا أبدا ، إنك لتصل الرحم : فقالت له خديجة  -

 ( .مصائب الزمن ) ، و تصدق الحديث ، و تعين على نوائب الدهر  

و في مرة اخرى كان محمد بغار حراء فسمع صوتا من السماء  -

و ( ة بن نوفل ورق) فرأي الملك مرة أخرى ، فذهبت خديجة معه إلى 

كان قد ترك عبادة األصنام و تنصر  ، فعندما سمع منه ما حدث فأخبره 

أشهد أن ال إله إال هللا و : بانه سيكون نبي هذه األمة ، قالت خديجة 

 .فكانت أول من أسلم . أنك رسوله 

 

وهبت خديجه مالها و نفسها للجهاد في سبيل هللا ، و دعت جيرانها  و  -

رتهم باإلسالم ، و انتشر الخبر في مكة ، و قابل الجميع صاحبتها و أخب

الخبر بالسخرية و االستهزاء ،  و اتهموا خديجة بالجنون ، ثم انقطع 

ثم عاد (   ملسو هيلع هللا ىلص)الوحي فترة عن النزول ، و حزنت لحزن رسول هللا 

 . الوحي في النزول مرة أخرى 
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 :ة أمام الجمل اآلتي(  ✕) أو عالمة (  ✔) ضع عالمة ( أ) 

 )     (   .     أحست خديجة بأن محمدا قد خلق لرسالة أكبر من التجارة  -1

 .        )     (بعد عامين من الزواج من محمد ( القاسم ) أنجبت خديجة  -2

 .            )     (الحياة في هدوء ( ملسو هيلع هللا ىلص)هيأت السيدة خديجة للرسول  -3

 ( .  )     (حراء ) اار يتعبد شهرا في كل عام في  (ملسو هيلع هللا ىلص)كان الرسول  -4

 .       )     (من خديجة (  ملسو هيلع هللا ىلص)هو الولد األول للرسل ( القاسم ) كان  -5

 .             )     (في شهر رجب(  ملسو هيلع هللا ىلص)كان نزول الوحي على الرسول  -6

 .               )     (بأن سيكون نبيا (  ملسو هيلع هللا ىلص)بشر ورقة بن نوفل الرسول  -7

 ( .              )     ( ملسو هيلع هللا ىلص)  ن آمن بالرسول السيدة خديجة كانت أول م -8

 .                           )     (قدمت خديجة مالها و نفسها في سبيل هللا  -19

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ( ب) 

 ..................(  ملسو هيلع هللا ىلص)كان رجال مكة يستشيرون الرسول -1

 ( لقوته البدنية –لحكمته  –لثرائه  )                                                      

 . ...................ينعزل عن الناس شهرا في اار ( ملسو هيلع هللا ىلص)كان الرسول  -2

 (أحد  –ثور  –حراء )                                                       

 . اء كل عام في اار حر..................يتعبد (  ملسو هيلع هللا ىلص)كان الرسول  -3

 (شهرا  –أسبوعا  –يوما )                                                       

 . .................ينقطع للعبادة شهرا كل عام في ( ملسو هيلع هللا ىلص)كان  -4

 ( البيت  –اار ثور  –اار حراء )                                                      

  ............من صفات الرسول أنه كان  -5

 ( كل ما سبق  –مساعدا للضعفاء  –واصال لرحمه )                               
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 :أكمل الجمل اآلتية ( ج)

 ( . ملسو هيلع هللا ىلص) خطبة الزواج عن محمد ..................................خطب  -1 

 .ة خطبة الزواج عن أسرة السيدة خديج..................................خطب  -2

 .من خديجة (  ملسو هيلع هللا ىلص)عم خديجة زواج محمد ..................................أعلن  -3

 ..................................يتعبد شهرا في اار (  ملسو هيلع هللا ىلص)كان الرسول  -4

 ..................................أنجبت خديجة بنتا هي ( القاسم ) بعد عام من مولد  -5

 :تية أكمل الجمل اآل( د)

 . فحزن حزنا شديدا (  ملسو هيلع هللا ىلص)عن الرسول  .................................انقطع  -1

 ..................................بأنه سيكون (  ملسو هيلع هللا ىلص)بشر ورقة بن نوفل محمدا  -2

 . بسبب الحقد و الحسد  .................................اتهم البعض السيدة خديجة بـ  -8

 . هي أول من آمن من النساء  .................................كانت  -4

 أجب (   هـ) 

 شهرا كل عام ؟( حراء ) يذهب إلى اار (  ملسو هيلع هللا ىلص)لماذا كان محمد   -1

- .......................................................................................................................... ........................................................................... 

 ؟( ورقة بن نوفل ) ماذا تعرف عن  -2

- ...................................................................................................................................................................................................... . 

 ؟ (   ملسو هيلع هللا ىلص)كيف استقبل أهل مكة خبر نزول الوحي على الرسول  -3

- .......................................................................................................................................... ......................................................... 

 ؟( ورقة بن نوفل ) ماذا تعرف عن  -4

- .......................................................................................................................................................................................................  

 



َََض ِباْلَحقِّ َتَعاَلى َعمََّخَلَق السََّمَواِت َواْلَأْر.   ِكُوو ْْ )ا ُش

بِِل َكيَْف ُخلَِقْت  فَََل َينُْظُروَن إََِل اْْلِ
َ
َماءِ َكيَْف ُرفَِعْت  (17)أ ََْت ِإَوََل  (18)ِإَوََل السَّ ِِ ِِ َكيَْف ُُ ََا ِ

ْْ رِْض َكيَْف ُسِطَحْت  (19) ا
َ
 20ِإَوََل اْْل

ْن ُهَو قَاٌُِت آََُاَء اللَّيِْل َساِجًدا َوقَائًِما ََيَْذُر  مَّ
َ
ِيَن ََل أ ِيَن َيْعلَُموَن َواَّلَّ اْْلَِخَرةَ َويَرُْجواْ رَْْحََة َرب ِهِ قُْل َهْل يَْستَوِي اَّلَّ

ْْلَابِ 
َ
ولُواْ اْْل

ُ
ُر أ َيْعلَُموَن إِنََّما َيتََذكَّ

ُحوا ِِف الَْمَجالِِس فَافْ  ِيَن آََمنُوا إِذَا قِيَل لَُكْم َتَفسَّ َها اَّلَّ يُّ
َ
وا يَا أ ُ لَُكْم ِإَوذَا قِيَل انُُْشُ َسُحوا َيْفَسِح اَّللَّ

ُ بَِما َتْعَملُوَن  وتُوا الْعِلَْم َدرََجاٍت َواَّللَّ
ُ
ِيَن أ ِيَن آََمنُوا مِنُْكْم َواَّلَّ ُ اَّلَّ وا يَْرفَِع اَّللَّ َخَِيٌ فَانُُْشُ

اهلل وحده ال شريك لهاألولالدرس 

طلب العلم فريضةاألولالدرس 



.

) للتالوة واحلفظ (سورة القلم الثانيالدرس 



ْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهوَ 
َ
ْعلَُم بِالُْمْهَتِدينَ اْدُع إََِل َسبِيِل َرب َِك بِاْْلِْكَمةِ َوالَْموِْعَظةِ اْْلََسَنةِ وََجادِلُْهْم بِالَِِّت ِِهَ أ

َ
ْن َسبِيلِهِ َوُهَو أ ََ لَّ  ََ ْعلَُم بَِمْن 

َ
 أ

ويؤثرون على أنفسهماألولالدرس 

باحلكمة واملوعظة احلسنةالثانيالدرس 



ابِرِينَ  َِّ ِإَوْن ََعَقَْتُْم َفَعاقَُِوا بِِمثِْل َما ُعوقَِْتُْم بِهِ َولَئِْن َصََبُْتْم لَُهَو َخْيٌ لِل

ا َيْمُكُرونَ  يٍْق مِمَّ ََ ِ َوََل ََتَْزْن َعلَيِْهْم َوََل تَُك ِِف  َواْصَِبْ َوَما َصَْبَُك إَِلَّ بِاَّللَّ

ِيَن ُهْم ُُمِْسنُونَ  ِيَن اتََّقوْا َواَّلَّ َ َمَع اَّلَّ إِنَّ اَّللَّ







 ) للحفظ والفهم (سورة نوح  األولالدرس 



ِِلٌم 
َ
تِيَُهْم َعَذاٌب أ

ْ
ْن يَأ

َ
ُِْذْر قَْوَمَك ِمْن َقَِْل أ

َ
ْن أ
َ
رَْسلْنَا ُُوًحا إََِل قَوِْمهِ أ

َ
َِ يَا قَوِْم  (1)إَُِّا أ َ  (2)إِّن ِ لَُكْم َُِذيٌر ُمَنٌِي قَا َُُدوا اَّللَّ َْ ِن ا

َ
أ

ِطيُعوِن 
َ
ُر لَْو كُ  (3)َواتَُّقوهُ َوأ ِ إِذَا َجاَء ََل يَُؤخَّ َجَل اَّللَّ

َ
َجٍل ُمَسًّمى إِنَّ أ

َ
رُْكْم إََِل أ ِ نْتُْم َتْعلَُمونَ َيْغفِْر لَُكْم ِمْن ذُُُوبُِكْم َويَُؤخ 

ِ إِّن ِ َدَعوُْت قَْوِِم َِلًَْل َوَنَهاًرا   َرب 
َِ َصابَِعُهْم ِِف آَذَاُِِهْم  (6)ا فَلَْم يَزِدُْهْم ُدََعئِي إَِلَّ فَِرارً  (5)قَا

َ
ِإَوّن ِ ُُكََّما َدَعْوُتُهْم ِِلَْغفَِر لَُهْم َجَعلُوا أ

ََاًرا  وا اْستِْك وا َواْستَْكََبُ ََصُّ
َ
رُْت لَُهمْ  (8)ُثمَّ إِّن ِ َدَعْوُتُهْم ِجَهاًرا  (7)َواْستَْغَشوْا ثَِياَبُهْم َوأ ْْسَ

َ
ْعلَنُْت لَُهْم َوأ

َ
اًرا ُثمَّ إِّن ِ أ إِْْسَ

اًرا  َماَء َعلَيُْكْم ِمْدَراًرا  (10)َفُقلُْت اْستَْغفُِروا َربَُّكْم إَُُِّه ََكَن َغفَّ ٍِ َوبَننَِي َويَْجَعلْ  (11)يُرِْسِل السَّ ْمَوا
َ
لَُكْم َجنَّاٍت  َوُيْمِددُْكْم بِأ

نَْهاًرا 
َ
ِ َوقَاًرا  (12)َوَيْجَعْل لَُكْم أ ْطَواًرا  (13)َما لَُكْم ََل تَرُْجوَن َّلِلَّ

َ
ُ َسََْع َسَمَواٍت ِطََاقًا  (14)َوقَْد َخلََقُكْم أ لَْم تََرْوا َكيَْف َخلََق اَّللَّ

َ
أ

ْمَس ِْسَ  (15) رِْض َنََاتًا  (16)اًجا وََجَعَل الَْقَمَر فِيِهنَّ ُُوًرا وََجَعَل الشَّ
َ
ُْبَتَُكْم ِمَن اْْل

َ
ُ أ ُثمَّ يُعِيُدُكْم فِيَها َويُْخرُِجُكْم  (17)َواَّللَّ

رَْض بَِساًطا  (18)إِْخَراًجا 
َ
ُ َجَعَل لَُكُم اْْل (20) لِتَْسلُُكوا ِمنَْها ُسًََُل فَِجاًجا (19)َواَّللَّ

هُ  ْوِِن َواتَََُّعوا َمْن لَْم يَزِْدهُ َماُُلُ َوَوََلُ َِ ِ إِنَُّهْم َع  ُُوٌح َرب 
َِ ََّاًرا  (21)إَِلَّ َخَساًرا قَا َوقَالُوا ََل تََذُرنَّ آَلَِهتَُكْم َوََل  (22)َوَمَكُروا َمْكًرا ُك

ا  ا َوََل ُسَواًَع َوََل َيُغوَث َويَُعوَق َونَْْسً ََلًَل  (23)تََذُرنَّ َودى ََ الِِمنَي إَِلَّ  لُّوا َكثًِيا َوََل تَزِدِ الظَّ ََ
َ
ا َخِطيئَ  (24)َوقَْد أ ْغرِقُوا ِممَّ

ُ
اتِِهْم أ

اًرا َِ ْ ُ
َ
ِ أ ْدِخلُوا َُاًرا فَلَْم ََيُِدوا لَُهْم ِمْن ُدوِن اَّللَّ

ُ
(25) فَأ

َِ ُُوٌح رَ  رِْض ِمَن الََْكفِرِيَن َديَّاًرا َوقَا
َ
ِ ََل تََذْر لََعَ اْْل اًرا  (26)ب  وا إَِلَّ فَاِجًرا َكفَّ ِ اْغفِْر  (27)إََُِّك إِْن تََذرُْهْم يُِضلُّوا ِعََاَدَك َوََل يَِِلُ رَب 

يَّ َولَِمْن َدَخَل َبيِِْتَ ُمْؤِمنًا َولِلُْمْؤِمننَِي َوالُْمْؤِمنَاتِ  الِِمنَي إَِلَّ َتََاًرا َِل َولَِواَِلَ  (28) َوََل تَزِدِ الظَّ
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بدء الرسالة وأوىل املؤمنات
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 -:األولىالوحدة 

 ( هللا واحد ال شريك له)   - 1

وإليي      كيف خلقت وإليي الميءا.   لاإلبأفال ينظرون إلي " قال تعالى 
 " وإلي األرض   كيف نصبت 

أكمل اآليات السابقة.  - 1
 ؟ات السابقةمن مظاهر قدرة هللا وردت في اآلي اذكر ثالث مظاهر – 2
 :اختر اإلجابة الصحيحة ءءا بين القومين – 3
 (ذكر –النميمة  –في جسم اإلنسان هي : ) الغيبة  اللسانمهمة  -أ   
نحقق جميع ما سبق ( –نحافظ عليها  –نشكره أن : ) واجبنا نحو نعم هللا علينا  -ب  
 ( االعتداء –البطالة  –اليدين لمهمة : ) العمل  –سبحانه  –خلق هللا  -ج  
أجب عن اآلتي: ءاذا يحدث لو    – 4
 اقتربت الشمس من األرض؟ -أ   
 ابتعدت الشمس عن األرض؟ -ب  
 لم يوجد الهواء؟ -ج  
 صل كل عضو في ) أ ( بوظيفته في ) ب ( – 5

) ب ( ) أ (
 النبض -العقل -1
 المءع -القلب -2
 الشم -األذان -3
 الكالم -ألنفا -4

 التفكير -

 نشيد إله العالءين – 2

 الشاعر:قال  
ءنك * ن نحمن فهبنارب إ

نا أوأو أخطأ * اــــوتجاوز إن أمأن
 انــــق الءبيـــنصرك الح *  و              قوءي

 أكمل النشيد.  –أ 
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 حة مما بين القوسين:اختر اإلجابة الصحي -ب
 اعف عنا ( –عجل بمحاسبتنا  –تجاوز معناها ) راقب أعمالنا  -   
 البعيد ( –الواضح  –الحق المبين هو الحق : ) الخفي  -   

   أءام غير الصحيح:(  × أءام الصواب وعالءة )(  √ضع عالءة ) 
 ( )      .المحسن أجره في اآلخرة الجنة -1
 ( )      ال للمسلم فقط.اإلحسان ال يكون إ -2
 ( )    .ال يعفو عن المخطئ وإن تاب –سبحانه  –هللا  -3
 ( )    الشاعر محب لوطنه يدعو له بالنصر العظيم. -4
 اآلتيأجب عن  
 لمن نتوجه بالدعاء؟ ولماذا؟ -1
 ما أهمية الدعاء للمسلم؟ -2
 هم؟ءمن الذين يستجيب هللا دعا -3
 

 -:الثانيةالوحدة 
 

 ؤثرون على أنفمهموي  - 3
 

قال تعالى : " ويؤثرون على أنفمهم وليو كيان بهيم خصاصية وءين ييوف شيح نفميه 
 " هم الءفلحون  فأولئك

 
 أكءل ءا يأتي:

 , ومعنى خصاصة ..........  .اإليثار هو ......... والشح هو ...........  -1
  المؤمن دائماً يعاون إخوانه في ............. . -2
 

  " لى هللا عليه وملم: "ءن كان عنده فضل ظهر          قال رمول هللا ص
 الحديث الشريف. يتب باقأك -1
 ين أثر التعاون في حياة الناس؟ب -2
 فضل زاد " –اذكر معنى " فضل ظهر  -3
 

    "س عن ءؤءن كربة ءن كرب الدنيا  "ءن نف قال رمول هللا صلى هللا عليه وملم
 اكتب الحديث الشريف. -1
 .وضح ذلكلشريف كثير من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم. في الحديث ا -2
 (؟ ريس –كربة  –ما معنى ) نفس  -3
 ما جزاء من ييسر على معسٍر؟ -4
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 بالحكءة والءوعظة الحمنة  - 4

إن قال هللا تعالى: " ادع إلي مبيل ربك بالءوعظة الحمنة وجادلهم بيالتي هيي أحمين   
 أعلم بالءهتدين" ربك هو أعلم بءن ضل عن مبيله وهو

كيف ندعوا إلي سبيل هللا؟ -1
ما سبب نزول اآلية السابقة؟ -2
ما اسم السورة التي وردت فيها هذه اآلية؟ -3
 " سبيل ربك " معناها ........... ، " جادلهم " معناها ............. . -4

أءام غير الصحيح: (  × أءام الصواب وعالءة )(  √ضع عالءة ) 
 ( ).في غزوة بدر -رضي هللا عنه   –استشهاد سيدنا حمزة كان  -1
 ( ).المشركون مثلوا بجثة سيدنا حمزة بعد مقتله -2
 ( ).العفو عن المسئ ليس مطلوباً في كل األحوال -3

 الصواب ءءا بين القومين:اختر 
 هما معاً ( –مقنعاً  –ليناً  الداعي إلي هللا يكون كالمه : ) -1
( –المظهر الحسن  –) الحجة والبرهانتمالة قلوب السامعين تكون بـ اس -2 التمسك برأيه
وغير المسلمين (المسلمين  –غير المسلمين  –حرية العقيدة مكفولة لـ ) المسلمين  -3

 -:الثالثةالوحدة 

 العلم واإلمالم  - 5

"فضل العالم على         كفضل          على مائر  قال رمول هللا صلى هللا عليه وملم:
يورثوا ديناراً وال      م          لوإن  األنبيا. الكواكب  وإن العلءا.            

 وإنءا ورثوا            فءن            به أخذ       "

 .النقط تب مكان أك -1
ت من الحديث الشريف؟بين فضل العالم على العابد، كما فهم -2
الشريف؟ من ورثة األنبياء ، كما جاء بالحديث -3
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أءام غير الصحيح: (  × أءام الصواب وعالءة )(  √ضع عالءة ) 
 ( ).ن وحدهم في طلب العلميحث هللا المؤمن -1
 ( ).مم بما لديها من أموالتقاس األ -2
 ( ).م الدينيالمقصود بالعلم في اإلسالم، هو العل -3
 ( )يسهل خداعها واستنزاف ثرواتها.األمم الجاهلة  -4

قال رمول هللا صلى هللا عليه وملم: " ءن ملك طريقاً يلتءس فيه             مهل 
   "إلي     هللا له طريقاً 

اكتب الحديث الشريف. -1
إلي أي شيء يدعونا الحديث الشريف؟ -2
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 -:الرابعةالوحدة 

ميد الشهدا. –رضي هللا عنه  -حءزة   -6

:أجب عن األمئلة اآلتية -1
 . من أسد هللا ؟ ومن الذي سماه بذلك ؟ ولماذا ؟  أ  
 وعالم يدل ذلك؟فما هو هذا الموقف؟ –كان لحمزة بن عبد المطلب موقف من أبي جهلب.  

 ءءا بين القومين :اختر اإلجابة الصحيحة  – 2
 " أتشتم ءحءداً وأنا على دينه   أقول ءا يقوله" 
 (بن عبد المطلبحمزة  –بن الخطابعمر  –بن أبي طالبعلى قائل هذه العبارة هو : ) -أ

ألبي لهب ( –ألبي سفيان  –: ) أبي جهل قيلت هذه العبارة لـ  -ب
أبو العباس ( –وحشي  –الذي قتل حمزة هو : ) أبو سفيان  -ج
صيد ( –هجرة  –عد عودته من رحلة : ) تجارة أسلم حمزة ب –د 
 الخندق (–أحد –غزوة:)بدر حمزة بـ )أسد هللا( بعد سمى الرسول صلى هللا عليه وسلم -هـ
 ( بءا ينامبه في ) ب (صل ) أ  -3

) ب ( ) أ (
 .شجاعة حمزة -1 حمزة بن عبد المطلب -أ  
 .ي صلى هللا عليه وسلمعم النب -2 في غزوة بدر ظهرت -ب     
 .ابن عم النبي صلى هللا عليه وسلم -3في غزوة أحد قتل حمزة  -ج     
 ثالثين مشركاً. -4 في غزوة بدر قتل –د  

أربعين مشركا. -5
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 مورة نوح ] للحفظ والفهم والتدبر [  -7

 أن يأتيهم عذاب أليم " أنذر قوءك ءن قبلأن  نوحاً إلي قوءهأرملنا : " إنا  قال تعالى
 :اختر الصواب ءءا بين األقواس -

 سامح [ –خوف  –: ] عاتب     المقصود بـ ) أنذر (  -1
هما معاً [ –الطوفان  –"عذاب أليم " هو عذاب : ] اآلخرة  -2    

 م؟نوحاً إليه –سبحانه  –عليه السالم؟ ولماذا أرسل هللا  –نوح ماذا كان يعبد قوم سيدنا  -

أءام غير الصحيح: (  × أءام الصواب وعالءة )(  √ضع عالءة )  -
 ( ).طلب سيدنا نوح من قومه أجراً على نصائحه لهم -1
( )  .االستغفار، وطاعة هللا تبارك في عمر اإلنسان -2
( ) .أرسل من أجل سعادة قومه –عليه السالم  –سيدنا نوح  -3

 ) ب ( صل ) أ ( بءا ينامبه في -
) ب ( ) أ (

 .أحواالً مختلفة -1 استغشوا ثيابهم -أ  
 .ضها فوق بعضبع -2  راأطوا -ب     
ً  -ج       عينهم بثيابهم.وأ مطوا رءوسهغ -3 سبالً فجاجا
ً  -4 دياراً  -د        .هالكا
 .أحداً  -5 تباراً  -هـ  

طرقا واسعة. -6
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الفصل األول 

أين كانت دار خويلد ؟-  1

فى مكة

  .صف دار خويلد بن أسد-  2

عالية البناء واسعة الجنبات معروفة لقصادها

الكعبة ؟عالم تدل قرب دار خويلد من  -3

عن منزلتها العظيمة ومكانتها الكبيرة

من التى كانت تعتبر زينة البيت ؟ -4

السيدة خديجة

 .اذكر صفات السيدة خديجة– 5

فتاة جميلة ، مرحة ، فصيحة اللسان ، طيبة القلب 

ما شعور من يرى السيدة خديجة ؟ ولماذا ؟– 6

يحبها من يراها ويتعلق بها / لعطفها وحنانها

بم امتاز خويلد فى مكة ؟– 7

بالسيادة واألمر والنهى يؤخذ رأيه فى المشكالت وال تقضى األمور بدونه

بماذا كانت بيوت بعض سادة مكة متعالية ؟– 8

بالحسب والنسب والكثرة

  .اذكر بعض مظاهر الرحمة التى اتصف بها خويلد– 9

والمحتاجينكان يعطف على الفقراء والمساكين ويرحم الضعفاء 

كيف نشأت السيدة خديجة فى هذه الدار الواسعة ؟–  10

راضية هادئة ال تبطرها النعمة

بماذا قابلت السيدة خديجة نعمة الله عليها ؟– 11

 النعمة ومانحها بالشكر لواهب

ماذا فعلت السيدة خديجة لتنهض بذلك الشكر ؟– 12

 لم ترد محتاجا وال خيبت راجيا فى إحسان

ذا زاد حب خويلد للسيدة خديجة ؟لما– 13

ألنه رأى فيها كثير من صفاته 

 ما الذى جعل خويلد يسر من ابنته ؟– 14

قلبها الكبير ونفسها الطيبة وذكاؤها اللماح وعزيمتها القوية وإدراكها السريع وحسن 

تصريفها لألمور 

ما نتيجة هذه األمور التى سرت الوالد من السيدة خديجة ؟–  15

 من قلبه الرضا وأبدى لها ارتياحه التام لكل ما تفعل وما تترك أراها

ماذا كانت بعض القبائل العربية تفعل حينما يرزقون بهن بالبنات ؟– 16

كانوا يدفنونهن أحياء
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بم وصف خويلد هذا العمل ) وأد البنات ( ؟ وبمن استشهد– 17

ن مثل خديجة ؟ قال أليس فيه –أنهم ظالمون وحكمهم قاسى وقلوبهم متحجرة 

بم توعد الله من يدفن البنات أحياء ؟-18

 بالعذاب الشديد يوم القيامة إن لم يتب 

لماذا كان خويلد كلما أراد أن يفاتحها فى أمر من األمور يمسك ويشعب الحديث؟-  19

لحيائها الشديد

من الذين كانوا يطرقون باب خويلد ليل نهار ؟-20

خديجة  يد السيدةالفتيان الذين يطلبون 

 خديجة ؟ فى أى شئ يرغب طالب يد السيدة– 21

فى زينة الدنيا من جمال باهر وحسب ظاهر ومال كثير وذكاء تادر

ما الذى عصمها من معرفة أولئك الخطاب ؟ –  22

 حياؤها الشديد 

من الذين كانوا ينقلون للسيدة خديجة خبر أولئك الخطاب ؟- 23

 يحباتالجوارى والجارات والصو

 بماذا يتوسل الخطاب إلى خويلد ؟– 24

 بما فى أيديهم من الثراء وما وراءهم من الحسب الرفيع

لماذا لم تشغل السيد خديجة نفسها بشأن الخطاب ؟–  25

. لثقتها أن أباها سيختار لها خير األزواج فهو خبير بالرجال

 ما صفات الزوج الصالح فى نظر خويلد ؟– 26

المروءة والشهامة والكرم، من يزن األمور ويقدر التبعات ويتحمل  هو الجامع لصفات

 األعباء 

من أى قوم ازدحمت الدار ذات مساء ؟– 27

من بنى مخزوم

ماذا فعل خويلد لما انفض جمع بنى مخزوم ؟-  28

 ذهب إلى حجرته يحادث زوجته فاطمة بنت زائدة بن األصم

اءنفى الف     حديثهما ؟أين خرج خويلد وزوجته فاطمة بعد – 29

السرور والرضا ما الذى كان يبدو على وجه األم ؟-30

كيف جاءت السيد ة خديجة تمشى بعد دعوة أبيها لها ؟– 31

تمشى عل استحياء

من الزوج الذى اختاره خويلد البنته ؟–  32

 عتيق بن عابد

ماذا قالت السيدة خديجة فى أمر زواجها ؟–  33

رأى أبى من رأىقالت : وهل بعد 

لماذا جلست أم السيدة خديجة معها ؟-34

تنصحها بما يجعل البيت سعيدا
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بم نصحت األم ابنتها قبل الزواج ؟– 35

بأن الزواج تعاون بين الزوجين

أين عقد قران السيدة خديجة ؟–  36

 بجوار الكعبة

لماذا كانت السيدة خديجة تحس بخوف شديد من األيام ؟– 37

يحدثها بأن األيام تخفى ورائها شيئا ال يعلمه إال الله ألن قلبها

الفصل الثاني 

ماذا منحت السيدة خديجة زوجها ؟ -ا 

ما تمنحه المرأة العاقلة الفاهمة : أطاعته واحترمته وشجعته وفتحت قلبها له

ما الذى وجده عتيق فى قلب السيدة خديجة ؟- 2

طفا أنس به وارتاح إليه وحنانا وجد فيه السعادة التى يرجوهاع

 ما نتيجة عطف وحنان السيدة خديجة على زوجها ؟-  3

اطمأن إليها وأعطاها مثل ما أعطته من قلبها ولم يبخل عليها باستشارتها فى األمور

 من التى وثقت رباط المحبة بين الزوجين ؟ ومتى ؟- 4

 هايةالعامفى ن -المولودة الجديدة 

 لماذا تعلق أبوها بها ؟- 5

 ألنها كانت كبيرة الشبه بأمها

 فيم تشبه المولودة أمها ؟- 6

طويلة الشعر مستديرة الوجه جميلة الصورة نافذة النظرات -واسعة العينين 

 متى توفى عتيق ؟- 7

 فى منتصف العام الثانى

 حزنا وألماماذا ترك موت عتيق فى نفس السيدة خديجة ؟- 8

 ماذا ترك عتيق للسيدة خديجة ؟- 9

 ثروة ضخمة من المال والتجارة والضياع الواسعة

بم اهتمت السيدة خديجة بعد موت زوجها ؟-10

بتجارتها وابنتها

بم أخبرها أبوها عندما دخل عليها ؟- 11

بطلب النباش بن زرارة التميمى من الزواج منها

 متى وافقت على هذا الزوج ؟- 12

لها والدها الصفات الطيبة التى يتمتع بها النباش عندما عدد

ما الذى وجده النباش فى السيدة خديجة ؟-13

الزوجة العاقلة المدبرة

ماذا وجدت السيدة خديجة فى زوجها ؟-14

الزوج المخلص العطوف البار بأهله
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ما الصفات التى اتصف بها النباش ؟-15

واسع التجارة  -كثير المال  -مقداما كريما  -عاقال 

كيف كان يعامل ابنة السيدة خديجة ؟-16

معاملة طيبة

بم رزق الزوجان ؟-17

بولدين هما هند وهالة

ماذا فعل النباش بعدما رزقه الله بالولد ؟-18

أعطى الفقراء ومنح المساكين والمحتاجين وأقام الوالئم الفاخرة للكبراء وبسط يده فى يوم 

 العقيقة

ت النباش على السيدة خديجة ؟ما أثر مو-19

حزنت عليه حزنا شديدا

ما الذى زاد حزن السيدة خديجة ؟-20

وفاة والدها

بعزيمة قوية كيف تغلبت السيدة خديجة على حزنها ؟-  21

ماذا قررت بعد موت والدها ؟- 22

أن تنهض بتجارتها وأن تستثمر أموالها

ما ذا جعلت السيدة خديجة همها؟- 23

 وأموالها وأعمالها الواسعة أبناءها

كيف أصبح بيت السيدة خديجة التجارى ؟-  24

 من البيوت الكبيرة فى مكة

بم اشتهر مال السيدة خديجة وتجارتها ؟- 25

 بالحالل والحق

كيف أخرجت حق الفقراء والمحتاجين ؟-26

راضية النفس

لماذا ذهب إليها أبو طالب ؟-27

يه بشئ من عملها فى قافلة الشامليعرض عليها قيام محمد ابن أخ

بم مأل محمد األسماع ؟- 28

عن طرق الشر عمله وبعدهبأمانته وصدقه وإخالصه فى 

كم كان عمر محمد حين صاحب عمه فى رحلة التجارة ؟- 29

سنوات 10

 ما الصفات التى عددها أبو طالب فى محمد ؟- 30

وحاسب ماهر ومدبر ومفكر عوده رعى قوى ، قادر على مقاومة السفر ، له خبرة بالتجارة 

 الغنم على الدقة والصبر وحسن تصريف األمور

 ماذا سلمت خديجة محمدا ؟- 31

 مالها
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وبم زودته ؟-32

بنصائحها

من الذى أرسلته السيدة خديجة مع محمد ؟-33

 غالمها ميسرة

 كيف كان محمد يقضى ليله ؟- 34

تهناظرا إلى السماء متأمال فى صنع الله وقدر

 وكيف كان يقضى نهاره ؟- 35

 متأمال فى الصحراء ورمالها وجبالها 

الفصل الثالث 

من الذين اقتربت عودتهم ؟-1

المسافرون من الشام

لماذا نهضت مكة ؟- 2

تستعد الستقبالهم

ما الذى أعلنه البشير ؟- 3

اقتراب القافلة

مكة استعد الستقبال القافلة ؟من فى - 4

 أهل مكة كلهم

ماذا كان التجار يفعلون عند اقتراب القافلة ؟-  5

يحسبون أرباحهم أو خسائرهم

ما عمل الحمالين ؟-6

يحملون البضائع باألجر

هذه المناسبة ؟ في والعاجزينعال م اعتاد الفقراء -7

يهم ذوو القلوب الرحيمة حين تعود أن ينالهم خير فى مثل هذه المناسبة وأن يتفضل عل

تجارتهم رابحة

 ماذا حدث يوم عودة القافلة ؟- 8

الحركة فى البيوت وخرج الكثيرون إلى أبواب مكة  واشتدتعال الضجيج فى الشوارع 

الستقبال القافلة

كيف استعدت السيدة خديجة الستقبال القافلة ؟- 9

 كما يستعد الناس

جواريها إذا عادت القافلة رابحة ؟بم وعدت السيدة خديجة -10

 بالهدايا الغالية

مع من سار محمد إلى بيت السيدة خديجة ؟-  11

مع ميسرة غالم السيدة خديجة
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كيف استقبلت السيدة خديجة محمدا وميسرة ؟-  12

 ببشاشة ولطف

 ماذا فعل محمد بعد أن عاد إلى بيته ؟- 13

اءوا يهنئونه بسالمة الوصولجلس يستقبل أعمامه وأقاربه ومحبه الذين ج

ما ذا فعلتم يا ميسرة ؟ ما هذا الربح كله ؟ وكيف حصلتم عليه ؟-14

 من القائل ؟ ولمن قالها ؟

 السيد خديجة وقالتها لميسرة

 بم علل ميسرة الربح الذى عادت به القافلة ؟ - 15

 بركة محمد

 اق قبل أن نصل ؟ما هذا يا ميسرة سلع غير سلعنا أم طرق غير طرقنا أم اتف- 16

 من القائل ؟ وما المناسبة ؟

 عندما اجتمع التجار على سلع محمد  -تجار مكة 

  .تحدث باختصار عن عجيبة السماء- 17

نزول سحابة من السماء تظلل محمدا وبعيره تنعقد عليه من الصباح للمساء وتحميه من 

 الشمس المحرقة

 فعله محمد فى بالد الشام ؟بم أجاب ميسرة عن سؤال السيدة خديجة عما - 18

 مما شيءولم يستهوه لإلنسان أنه كان ينظر فى الملكوت ويعجب من خلق الله وما صنع 

 ستهوى التجار هناك ا

ما الذى تمنته السيدة خديجة بعد سماع كالم ميسرة ؟ وماذا قررت ؟-19

أن تكون المبادرة من طرفها -أ ن يكون محمد زوجا لها 

أرسلتها السيدة خديجة لتستطلع رأى محمد فى الزواج ؟من التى – 20

نفيسة

 بم وصفت نفيسة الرسول ؟–  21

رأت رجال وسيما ربعة ليس بالقصير وال بالطويل ضخم الرأس مرجل الشعر شديد سواده 

مبسوط الحاجبين واسع العينين يشع من وجهه نور متأللئ

بم وصف محمد الزواج ؟– 22

حقق أغراضها إال إذا توافرت وسائلهابأنه مهمة صعبة ال تت

لماذا ود محمد لو كان غنيا ؟ -33

ليعرض على السيدة خديجة الزواج فقد وجد روحه تنجذب إليها

 بم كافأت السيدة خديجة نفيسة ؟– 24

 ببعض الهدايا الغالية
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الفصل الرابع 

خديجة الستقبال اليوم السعيد ؟كيف استعدت دار  -1

البديعة الغالية وعليها الوسائد الجميلة الشكل والمتعددة  البسط الملونةمدت بالدار الواسعة  -

االلوان وجلس بنو أسد وعلى رءوسهم العمائم الكبيرة وقد ارتدوا العباءات المزركشة الغالية

من الذي طلب يد السيدة خديجة البن اخيه محمد ؟ -3

أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم -

من الذي وافق على طلبه مرحبا ؟ -3

عمرو بن أسد عم السيدة خديجة

ماذا تعرف عن ورقة بن نوفل ؟ -4

ابن عم السيدة خديجة وكان رجال عاقال حكيما فقد ترك عبادة االصنام وكان يعبد الله

كيف كان سيدنا محمد يقضي الليل قبل البعثة ؟ -5

في عظمة خلق الله  ويتأمليقضي الليل ساهرا يناجي السماء وينظر في النجوم 

ما المكانة التي رشحت السيدة خديجة محمدا لها ؟ وما موقفه ؟ -6

العم يأبنهرشحته لمان الزعامة والرئاسة لقريش ... قال لها سأفكر 

بم كانت تنادي السيدة خديجة سيدنا محمد ؟ -7

يا ابا القاسم 

ما اسم الدار التي كان محمد يجلس فيها مع كبار قريش للتشاور ؟ -8

دار الندوة 

بعد مولد القاسم االبن االول لمحمد .... من البنت االولى ؟ -9

زينب رضي الله عنها

ما أثر مرض القاسم الطفل الصغير على خديجة ومحمد ؟ -11

وحزنا حزنا شديد بعد وفاته كانت االم حائرة وحزينة وخائفة على ابنها وكذلك محمد -

ما اسم الجبل الذي كان النبي يتعبد فيه ؟ -11

كيلومتر تقريبا ( 01غار حراء بالقرب من مكة المكرمة ) على بعد 

؟متى كان يفعل النبي ذلك -13

كل عام في شهر رمضان حتى نزل عليه الوحييتعبد في الغار شهرا 

الفصل الخامس 

) زملوني .. زملوني ( من قائل تلك العبارة وما المناسبة ؟ -1

القائل : محمد بن عبد الله ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( -

بعد نزول الوحي عليه في غار حراء ألول مرة –

له صلى الله عليه وسلم ( ؟كيف طمأنت السيدة خديجة ) رسول ال -3

قالت : والله ما يخزيك ربك أبدا .. وكيف يخزيك ربك وأنت واصل للرحم مساعد  -

للضعيف تكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر وتقف بجانب الحق 
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ما أول آيات نزلت على سيدنا محمد وهو يتعبد في غار حراء ؟ -3

علق اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من  "

" اإلنسان ما لم يعلم

إن الذي نزل عليك هو الذي نزل على موسى عليه السالم وإنك ستكون نبي هذه اإلمة -4

من قائل تلك العبارة ؟ وما مناسبتها ؟- 

 ةالمناسبة عندما ذهبت السيدة خديجة مع رسول الله وقص على ورقة قص –ورقة بن نوفل 

 نزول الوحي في غار حراء

من أول من آمنت برسول الله من النساء ؟ -5

السيدة خديجة بنت خويلد بنت خويلد رضي الله عنها

من أول من آمن برسول الله من الرجال ؟ -6

سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه -

من أول من آمن برسول الله من االوالد الصغار ؟ -7

طالب كرم الله وجههسيدنا علي بن أبي  -

أدوأدنى منه رأسه وقبل هامته مرة بعد مرة وهو يقول في جد : تشجع يا محمد و" -8

؟ وأين ؟ وماذا نفهم من العبارة ؟ المتحدثمن ن"الرسالة وال تهتم بمن اليعقلو

ورقة بن نوفل ... بجوار الكعبة .. تشجيع النبي على تبليغ الرسالة-

نت زوجة عبد العزى عم الرسول عندما أخبرتها خديجة بنزولما موقف أم جميل ب -11

الوحي على رسول الله ؟

اندفعت مسرعة وأغلقت الباب خلفها بشدة وهي تغمغم بكالم يدل على الحزن والتهديد  -

والوعيد 

ما أول صور االيذاء لرسول الله من بيت عمه عبد العزى بن عبد المطلب ؟ -11

عتبة وعتيبة من طالق أم كلثوم ورقية بنات الرسول صلى الله عليه  أجبرت أم جميل ابنيها-

وسلم 

وق  
ف  اح الت  ج 

الن  ات  ب  ي  مي  ب  ألأ  مع أ طي 


















































